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Tárgy: Anne Blackman, brit állampolgár által benyújtott 0444/2008. számú petíció 
egy Nelsonban, Caerphilly megyében (Egyesült Királyság) végrehajtott 
fejlesztési projekttel összefüggésben a környezeti hatásvizsgálatnak a Walesi 
Közlekedési és Gazdasági Minisztérium általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja illeti a walesi közlekedési és gazdasági minisztériumot, mert 
engedélyezett egy fejlesztési projektet a tulajdonában lévő 47 angol holdnyi területű telken 
Nelsonban, Caerphilly megyében (Egyesült Királyság). A petíció benyújtója szerint a 
fejlesztési tervek sértik mind a környezeti hatásvizsgálatról szóló európai jogszabályokat, 
mind pedig a walesi közgyűlés tervezési politikáját. A petíció benyújtója fenntartja, hogy a 
fejlesztő nem tette meg a szükséges intézkedéseket a területen élő védett fajok (madarak és 
denevérek) megóvása érdekében, valamint hogy a munkálatok súlyos zavart keltenének a 
környék helyi közösségének életében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot egy Ty Du területén (Nelson, Caerphilly) 
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található 47 hektáros területen végzendő, iroda- és gyárépület-építési célú fejlesztésre 
vonatkozó döntéssel kapcsolatban. Aggasztónak találja, hogy nem tesznek intézkedéseket a 
területen, illetve annak környékén található régi villamosvonal, sövénysorok, valamint 
denevérek és más vadon élő állatok védelmére. Emellett megkérdőjelezi az ilyen fejlesztés 
szükségességét ezen a területen, és felhívja a figyelmet a helyi közúti és szennyvíz-
infrastruktúra hiányosságaira is.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság már egy ideje vizsgálja Caerphilly városi tanácsa intézkedéseit, számos olyan 
panasszal kapcsolatban, amelyekről a petíció benyújtója is említést tesz. Ezekben az ügyekben 
a Bizottság szerint az jelenti a legnagyobb problémát, hogy Caerphilly városi tanácsa nem 
tesz eleget a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelv1 követelményeinek, különösen a denevérek védelme tekintetében. 
Az irányelv 12. cikke értelmében minden denevérfaj védettséget élvez.

Azóta, hogy a Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke értelmében az említett ügyek közül kettő 
kapcsán jogsértési eljárást indított az Egyesült Királyság ellen (az egyik a Sirhowy Enterprise 
Way építésével kapcsolatos, a másik a Blackwood Retail Park építési területének állítólagosan 
idő előtt történt előkészítésével kapcsolatos), a Bizottság párbeszédet folytat az Egyesült 
Királyság hatóságaival annak biztosítása érdekében, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 12. 
cikkében előírt követelményeket Caerphilly-ben pontosabban betartsák. A Bizottságnak 
tudomása van arról, hogy a walesi közgyűlés kormánya 2007-ben találkozott Caerphilly 
városi tanácsa képviselőivel, amelynek során hangsúlyozták az élőhelyvédelmi irányelvben a 
fajok védelmére vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés 
szükségességét. A Bizottságnak arról is tudomása van, hogy Caerphilly városi tanácsa most 
már jobban ismeri az élőhelyvédelmi irányelv értelmében fennálló kötelezettségeit, és 
vállalta, hogy – a helyi területrendezési terv felülvizsgálatának részeként – újból megvizsgálja 
területrendezési politikáit annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosíthassák a természeti 
értékeik okán védettséget igénylő területeket. A Bizottság mindezek tudatában teszi meg 
észrevételeit ezzel az új petícióval kapcsolatban.

Jóllehet a Bizottság aggasztónak találta Caerphilly városi tanácsának múltbéli döntéseit az 
élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkében foglalt követelményeknek való megfeleléssel 
kapcsolatban, ebben az ügyben nem állapított meg ilyen jogsértést. A jelek szerint a 
97/11/EGK2 és a 2003/35/EK3 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv4

követelményei értelmében környezeti hatásvizsgálatot végeztek. Ezt két további 
denevérfelmérés is kiegészítette, amelyek értelmében nem azonosítottak a helyszínen 
denevérszállást. A felmérés azonban megjelölt két fát a fejlesztés által érintett területen, 
amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy a denevérek számára menedékül szolgáljanak, és 
ennek eredményeképpen a területfejlesztési engedélyt attól tették függővé, hogy az építkezés 
tényleges megkezdése előtt további felmérést végeznek annak érdekében, hogy 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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megbizonyosodjanak arról, hogy az engedély teljes körű megadása és a munkálatok 
megkezdése közötti időszakban nem költöztek denevérek a területre. A régi villamosvonal 
jövőbeni sorsával és a sövénysorok védelmével kapcsolatban megfogalmazott aggályok nem 
tartoznak kifejezetten az EK környezetvédelmi joga hatálya alá. A szennyvíz-infrastruktúra 
megfelelőségével kapcsolatos állításokat jobban alá kell támasztani ahhoz, hogy 
megállapítható legyen, hogy ebben az ügyben megsértették-e a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet1.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg az EK környezetvédelmi 
jogának megsértése.

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.


