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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0444/2008, Anne Blackman, Ison-Britannian kansalainen, 
Walesin liikenne- ja talousministeriön väitetyistä rikkomuksista Caerphillyn 
kreivikunnassa (Yhdistynyt kuningaskunta) sijaitsevan Nelsonin 
kehityshankkeen ympäristövaikutusarvioinnissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kritisoi Walesin liikenne- ja talousministeriötä siitä, että se sallii 
kehityshankkeen toteuttamisen omistamallaan 47 eekkerin tontilla Nelsonissa, Caerphillyn 
kreivikunnassa (Yhdistynyt kuningaskunta). Vetoomuksen esittäjän mukaan 
kehityssuunnitelmat ovat ympäristövaikutusarviointia koskevan unionin lainsäädännön ja 
Walesin parlamentin aluesuunnittelupolitiikan vastaisia. Vetoomuksen esittäjä sanoo, että 
rakennuttaja ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin alueella elävien suojeltujen lajien 
(linnut ja lepakot) suojelemiseksi ja että rakennustyöt häiritsisivät pahasti lähialueen yhteisön 
elämää.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa päätöksestä käyttää 47 hehtaarin alue Ty Dussa, 
Caerphillyn Nelsonissa toimistojen ja tehtaiden rakentamiseen. Huolenaiheita ovat 
kyvyttömyys suojella vanhaa raitiotietä, pensasaitoja, lepakoita ja muuta luonnonvaraista 
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kasvistoa ja eläimistöä alueella ja sen ympäristössä. Muita huolenaiheita ovat tällaisen 
rakentamisen tarve alueella ja puutteet paikallisessa tie- ja jätevesi-infrastruktuurissa.

Komission huomautukset 

Komissio on jo jonkin aikaa tutkinut Caerphilly Borough Council -neuvoston toimintaa 
liittyen useisiin valituksiin, joihin vetoomuksen esittäjä viittaa. Tärkein komission näissä 
tapauksissa esittämä huoli koskee Caerphilly Borough Council -neuvoston kyvyttömyyttä 
huomioida riittävästi direktiivin 92/43/ETY1 12 artiklan vaatimuksia luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasvuston suojelusta, liittyen erityisesti lepakoiden suojeluun. 
Kaikkia lepakkolajeja on suojeltava direktiivin 12 artiklan mukaisesti. 

Nostettuaan loukkauskanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan perusteella kahdessa näistä tapauksista, joista yksi liittyy 
Sirhowy Enterprise Way -tien rakentamiseen ja toinen Blackwood Retail Park -keskuksen 
rakennusalueen väitettyyn ennenaikaiseen raivaukseen, komissio on keskustellut Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaisten kanssa varmistaakseen, että luontotyyppidirektiivin 
12 artiklan vaatimuksia noudatetaan paremmin Caerphillyssa. Walesin parlamentin edustajat 
tapasivat Caerphilly Borough Council -neuvoston edustajat vuonna 2007 painottaakseen 
tarvetta noudattaa luontotyyppidirektiivin säännöksiä lajien suojelusta. Caerphilly Borough 
Council -neuvosto ymmärtää nyt paremmin luontotyyppidirektiivin mukaiset velvoitteensa ja 
on myös käynnistänyt maankäytön suunnittelukäytäntöjen uudelleenarvioinnin löytääkseen ne 
alueet, jotka saattavat vaatia luontoarvojensa suojelua osana paikallisen maankäytön 
suunnittelun tarkistusta. Tästä syystä komissio ottaa kantaa tähän uuteen vetoomukseen.

Vaikka komissio on ollut huolissaan Caerphilly Borough Council -neuvoston aiemmista 
päätöksistä luontotyyppidirektiivin 12 artiklan vaatimusten noudattamisessa, komissio ei voi 
osoittaa vastaavaa rikkomusta tässä tapauksessa. Vaikuttaa siltä, että ympäristövaikutusten 
arviointi on suoritettu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on annettu neuvoston direktiivissä 
85/337/ETY2 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY3 ja 2003/35/EY4. Tätä ovat ilmeisesti 
tukeneet kaksi muuta lepakoita koskevaa tutkimusta, joiden mukaan alueella ei ole havaittu 
lepakoiden pesäpaikkoja. Tutkimuksissa on löydetty rakennusalueelta kaksi lepakoille hyvin 
soveltuvaa puuta ja tämän seurauksena rakennusluvan ehdoksi asetettiin lisätutkimusten 
suorittaminen ennen rakennustyön aloittamista sen varmistamiseksi, ettei alueelle ole 
muuttanut lepakoita rakennusluvan myöntämisen ja työn aloittamisen välisenä aikana. Huoli 
alueen vanhan raitiotien kohtalosta ja pensasaitojen suojelusta ei kuulu yhteisön 
ympäristölainsäädännön piiriin. Väitteet jätevesi-infrastruktuurin riittävyydestä vaatisivat 
lisäperusteluita, jotta voitaisiin arvioida, rikotaanko tässä tapauksessa direktiiviä 91/271/ETY 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä5. 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
3 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
4 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
5 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.



CM\766616FI.doc 3/3 PE420.000v01-00

FI

Johtopäätös

Annettujen tietojen perusteella ei voida todeta, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi 
rikottu.


