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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0444/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Anne 
Blackman, par iespējamiem pārkāpumiem ietekmes uz vidi novērtējumā, 
kuru Velsas Transporta un ekonomikas departaments izsniedza par 
attīstības projektu Nelsonā, Caerphilly grāfistē (Apvienotā Karaliste)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzēja kritizē Velsas Transporta un ekonomikas departamentu, kas atļāvis 
uzsākt attīstības projektu 47 akru lielā zemes gabalā Nelsonā, Caerphilly grāfistē (Apvienotā 
Karaliste). Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, attīstības plānos nav ievēroti gan Eiropas 
tiesību akti, kas attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu, gan Velsas asamblejas plānošanas 
politika. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka attīstības plāna izstrādātāji nav veikuši 
nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu teritorijā dzīvojošās aizsargājamās sugas (putnus un 
sikspārņus), un ka jebkuri darbi būtiski traucēs apkārtējo iedzīvotāju dzīvi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par lēmumu attīstīt 47 akrus lielu zemes gabalu Ty Du, 
Nelsonā, Caerphilly grāfistē, biroju un ražošanas vajadzībām. Bažas tiek paustas par to, ka
netiek aizsargāts vecais tramvajs, dzīvžogi, sikspārņi un citi savvaļas dzīvnieki uz zemes 
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gabala un tā tuvumā. Bažas tiek paustas arī par šādas attīstības vajadzību šajā teritorijā un 
nepilnībām vietējā ceļu un kanalizācijas infrastruktūrā. 

Komisijas paskaidrojumi

Komisija kādu laiku pētīja Caerphilly Borough padomes rīcību daudzās sūdzībās, uz kurām 
atsaucas lūgumraksta iesniedzēja. Galvenās bažas, kuras pauž Komisija saistībā ar šiem 
gadījumiem, ir par to, ka Caerphilly Borough padome nepietiekami ņem vērā Direktīvas
Nr. 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 12. panta 
prasības, jo īpaši saistībā ar sikspārņu aizsardzību. Visas sikspārņu sugas ir aizsargājamas 
saskaņā ar direktīvas 12. pantu. 

Kopš ierosināta pārkāpuma prasība pret Apvienoto Karalisti saskaņā ar EK līguma 226. pantu 
saistībā ar divām no šīm lietām, vienu attiecībā uz Sirhowy Enterprise Way celtniecību un otru 
attiecībā uz iespējamu priekšlaicīgu Blackwood Retail Park būvlaukuma attīrīšanu, Komisija 
ir uzturējusi dialogu ar Apvienotās Karalistes iestādēm, lai nodrošinātu, ka Dzīvotņu 
direktīvas 12. panta prasības tiek labāk ievērotas Caerphilly. Ir zināms, ka 2007. gadā Velsas 
Asamblejas valdības pārstāvji tikās ar Caerphilly Borough padomes pārstāvjiem, lai uzsvērtu 
nepieciešamību pildīt Dzīvotņu direktīvas sugu aizsardzības noteikumus. Ir zināms, ka 
Caerphilly Borough padome tagad labāk izprot savas saistības saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 
un ir uzsākusi savas zemes izmantošanas plānošanas politikas pārskatīšanu, lai labāk noteiktu 
teritorijas, kuras vajadzētu aizsargāt saistībā ar to dabas interesēm, kas ir daļa no vietējā 
zemes izmantošanas plāna pārskatīšanas. Komisija sniegs paskaidrojumus par šo jauno 
lūgumrakstu, balstoties uz iepriekš minēto pamatojumu.

Lai arī Komisija ir norūpējusies par Caerphilly Borough padomes iepriekšējiem lēmumiem 
saistībā ar Dzīvotņu direktīvas 12. panta prasību izpildi, Komisija nesaskata līdzīgu 
pārkāpumu šajā gadījumā. Šķiet, ka ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts saskaņā ar 
Padomes Direktīvas Nr. 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas ir grozīta ar Direktīvām Nr. 97/11/EK3 un Nr. 2003/35/EK4. Līdztekus 
tika veikti divi papildu sikspārņu pētījumi un saskaņā ar tiem teritorijā netika atrastas 
sikspārņu apmešanās vietas. Pētījumos noteica divus kokus, kas atrodas attīstības teritorijā, ar 
lielu potenciālu kļūt par sikspārņu apmešanās vietām, un tā rezultātā plānošanas atļauja ir 
kļuvusi atkarīga no turpmākiem novērtējumiem, kuri tiks veikti pirms sāksies faktiskā 
attīstība, lai nodrošinātu, ka sikspārņi nav pārvietojušies uz šo teritoriju periodā starp pilnas 
attīstības atļaujas izsniegšanu un darbu uzsākšanu. Bažas par vecā tramvaja likteni teritorijā 
un dzīvžogu aizsardzību nav tās jomas, uz kurām īpaši attiecas Kopienas vides tiesību akti. 
Apgalvojumi par kanalizācijas infrastruktūras neatbilstību prasītu papildu pamatojumu, lai 
uzsāktu novērtējumu par iespējamu Direktīvas Nr. 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu 5 pārkāpumu šajā lietā. 
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Kopiena nesaskata vides tiesību aktu pārkāpumus iesniegtajā informācijā. 


