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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0444/2008, της κ. Anne Blackman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς για παραβίαση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του ουαλικού Υπουργείου Μεταφορών και Οικονομίας σε σχέση με ένα 
αναπτυξιακό σχέδιο στο Nelson, στην κομητεία Caerphilly (Ηνωμένο 
Βασίλειο)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει το ουαλικό Υπουργείο Μεταφορών και Οικονομίας που έδωσε άδεια 
για ένα αναπτυξιακό έργο σε οικόπεδο έκτασης 47 περίπου ακρ που κατέχει στο Nelson, στην 
κομητεία Caerphilly (Ηνωμένο Βασίλειο). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, τα αναπτυξιακά 
σχέδια παραβιάζουν τόσο την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσο και τη χωροταξική πολιτική του ουαλικού κοινοβουλίου. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι ο εργολάβος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των 
προστατευόμενων ειδών στην περιοχή (πτηνά και νυχτερίδες) και ότι τα έργα θα είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή της τοπικής κοινότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφορά εγείρει προβληματισμούς σχετικά με την απόφαση ανάπτυξης μιας τοποθεσίας 
έκτασης 47 ακρ στο Ty Du στο Nelson, στην κομητεία Caerphilly, για την κατασκευή
γραφείων και εργοστασίων. Εγείρονται ανησυχίες σχετικά με την παράλειψη προστασίας 
ενός παλαιού τραμ, δενδροστοιχιών, νυχτερίδων και άλλης άγριας χλωροπανίδας στην 
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τοποθεσία και γύρω από αυτήν. Προβληματισμοί εγείρονται επίσης σχετικά με την 
αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου στη συγκεκριμένη περιοχή και σχετικά με την ανεπάρκεια
των τοπικών οδικών και αποχετευτικών υποδομών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή ερευνά εδώ και καιρό τις ενέργειες του συμβουλίου της κομητείας Caerphilly σε 
μια σειρά καταγγελιών στις οποίες παραπέμπει η αναφέρουσα. Η κύρια ανησυχία της 
Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές σχετίζεται με την παράλειψη του συμβουλίου της 
κομητείας Caerphilly να λάβει δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, ιδίως σε σχέση με την προστασία των νυχτερίδων. Όλα τα είδη νυχτερίδων πρέπει 
να προστατεύονται, βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας.

Μετά την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει του 
άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, σε σχέση με δύο από τις περιπτώσεις αυτές, εκ των οποίων η 
μία αφορά την κατασκευή του Sirhowy Enterprise Way και η άλλη την εικαζόμενη πρόωρη 
έγκριση της τοποθεσίας για την κατασκευή του Blackwood Retail Park, η Επιτροπή διεξάγει 
διάλογο με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη 
τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους στην κομητεία 
Caerphilly. Γίνεται αντιληπτό ότι εκπρόσωποι της κυβέρνησης της ουαλικής συνέλευσης
συναντήθηκαν με εκπροσώπους του συμβουλίου της κομητείας Caerphilly το 2007,
προκειμένου να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις για την προστασία των ειδών της οδηγίας για τους οικοτόπους. Γίνεται επίσης
αντιληπτό ότι το συμβούλιο της κομητείας Caerphilly έχει πλέον σαφέστερη επίγνωση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους, και ανέλαβε επίσης 
την επαναξιολόγηση των πολιτικών του για τον χωροταξικό σχεδιασμό με σκοπό τον 
καλύτερο εντοπισμό τοποθεσιών που ενδέχεται να απαιτούν προστασία, λόγω του 
ενδιαφέροντος της φύσης τους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του τοπικού χωροταξικού 
σχεδίου. Η Επιτροπή θα διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα νέα αναφορά 
λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα.

Παρότι η Επιτροπή προβληματίσθηκε σχετικά με παλαιότερες αποφάσεις του συμβουλίου της 
κομητείας Caerphilly όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, η Επιτροπή δεν εντοπίζει τέτοια παράβαση στην προκειμένη 
περίπτωση. Φαίνεται ότι διενεργήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ3 και 2003/35/ΕΚ4. Η εν λόγω εκτίμηση φαίνεται ότι 
υποστηρίχθηκε από δύο πρόσθετες μελέτες για τις νυχτερίδες, σύμφωνα με τις οποίες δεν 
βρέθηκε στην τοποθεσία καμία κούρνια νυχτερίδας. Οι έρευνες φαίνεται ότι εντόπισαν δύο 
δένδρα στην τοποθεσία του έργου τα οποία ενδέχεται να έχουν μεγάλη σημασία για τις 
νυχτερίδες και, ως εκ τούτου, η χωροταξική άδεια εξαρτήθηκε από τη διενέργεια περαιτέρω 

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40 
3 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5
4 ΕΕ L 156, 25.06.2003, σ. 17
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εκτιμήσεων πριν από την έναρξη του ίδιου του έργου, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν 
εγκαταστάθηκαν νυχτερίδες στην τοποθεσία στο χρονικό διάστημα μεταξύ της χορήγησης 
της πλήρους έγκρισης για το έργο και της έναρξης των εργασιών. Οι ανησυχίες που 
εγείρονται σχετικά με τη μελλοντική τύχη ενός παλαιού τραμ στην τοποθεσία και σχετικά με
την προστασία δενδροστοιχιών δεν είναι θέματα που καλύπτονται από την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ισχυρισμοί σχετικά με την καταλληλότητα των αποχετευτικών 
υποδομών απαιτούν περαιτέρω τεκμηρίωση, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον 
υπάρχει ενδεχόμενη παράβαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων1 στην προκειμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα

Με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες, δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί καμία παράβαση 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40


