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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0444/2008, którą złożyła Anne Blackman (Wielka Brytania), 
w sprawie rzekomego naruszenia przepisów dotyczących oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne przez walijski Departament 
Transportu i Gospodarki w związku z realizacją projektu w Nelson, okręg 
Caerphilly (Wielka Brytania)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje działania walijskiego Departamentu Transportu i Gospodarki, 
który wydał pozwolenie na realizację projektu na należącej do niego działce o powierzchni 
47 akrów położonej w Nelson, okręg Caerphilly (Wielka Brytania). Zdaniem składającej 
petycję plany realizacji projektu są sprzeczne zarówno z prawodawstwem europejskim 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne, jak i z polityką planowania przyjętą 
przez Walijskie Zgromadzenie Narodowe. Składająca petycję twierdzi, że wykonawca nie 
przedsięwziął niezbędnych środków służących ochronie gatunków chronionych 
występujących na tym terenie (ptaków i nietoperzy) oraz że prowadzone prace będą miały 
poważne negatywne oddziaływanie na życie lokalnych mieszkańców.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Petycja

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z decyzją o przeznaczeniu obszaru 
o powierzchni 47 hektarów w Ty Du, Nelson, Caerphilly, pod budowę powierzchni 
biurowych i fabryk. Obawy dotyczą zaniechania objęcia ochroną starej linii tramwajowej, 
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żywopłotów, nietoperzy oraz innych elementów przyrody na odnośnym obszarze i wokół 
niego. Składająca petycję wyraża również wątpliwości dotyczące zapotrzebowania na tego 
typu inwestycje na przedmiotowym obszarze oraz nieprzystosowania lokalnej infrastruktury 
w zakresie dróg i odprowadzania ścieków.

Uwagi Komisji

Komisja od pewnego czasu bada działania Rady Miejskiej Caerphilly w odniesieniu do kilku 
skarg zgłoszonych w petycji. Największe obawy wyrażone przez Komisję w związku z tymi 
sprawami dotyczyły niewystarczającego uwzględnienia przez Radę Miejską Caerphilly 
wymogów zawartych w art. 12 dyrektywy 92/43/EWG 1  w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności w odniesieniu do ochrony 
nietoperzy. Zgodnie z art. 12 tej dyrektywy wszystkie gatunki nietoperzy wymagają ochrony. 

Od chwili wszczęcia przeciwko Wielkiej Brytanii postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 226 traktatu WE w odniesieniu do 
dwóch spośród tych spraw (jednej dotyczącej budowy Sirhowy Enterpride Way i drugiej 
związanej z rzekomym przedwczesnym przygotowaniem terenu pod budowę galerii 
handlowej Blackwood) Komisja Europejska prowadzi dialog z władzami Wielkiej Brytanii 
w celu zagwarantowania większej zgodności z wymogami art. 12 dyrektywy siedliskowej 
w Caerphilly. Z posiadanych informacji wynika, że przedstawiciele zgromadzenia walijskiego 
spotkali się z przedstawicielami Rady Miejskiej Caerphilly w 2007 r., aby podkreślić potrzebę 
zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy siedliskowej w zakresie ochrony gatunków. 
Najwyraźniej Rada Miejska Caerphilly ma teraz większą świadomość swoich zobowiązań 
wynikających z dyrektywy siedliskowej, a ponadto rozpoczęła ponowną ocenę swoich polityk 
z zakresu planowania przestrzennego w ramach zmiany lokalnego planu zagospodarowania 
gruntów, aby lepiej zidentyfikować obszary mogące wymagać ochrony z uwagi na walory 
przyrodnicze. W świetle tych informacji Komisja przedstawi swoje uwagi dotyczące nowej 
petycji.

Choć w przeszłości decyzje Rady Miasta Caerphilly budziły zaniepokojenie Komisji 
związane z zapewnieniem zgodności z wymogami art. 12 dyrektywy siedliskowej, Komisja 
nie może wskazać podobnego złamania przepisów w przedmiotowym przypadku. Wszystko 
wskazuje na to, że ocena oddziaływania na środowisko naturalne została przeprowadzona 
zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmienionej 
dyrektywami 97/11/WE 3  i 2003/35/WE 4 . Najwyraźniej ocenę tę wsparto dwoma
dodatkowymi badaniami dotyczącymi nietoperzy, których wyniki wykazały brak siedlisk 
nietoperzy na odnośnym obszarze. Najwidoczniej badania te wskazały dwa drzewa znajdujące 
się na terenie przeznaczonym pod inwestycje jako posiadające duży potencjał zapewnienia 
nietoperzom schronienia i w związku z tym udzielenie zezwolenia na inwestycję uzależnione 
zostało od wyników dalszych ocen przeprowadzanych przed faktycznym rozpoczęciem 
realizacji inwestycji, celem zagwarantowania, że w okresie pomiędzy wydaniem pełnego 
zezwolenia na inwestycję a rozpoczęciem prac na odnośnym obszarze nie pojawią się 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. 
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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nietoperze. Wyrażone obawy dotyczące przyszłego losu starej linii tramwajowej na odnośnym 
obszarze oraz ochrony żywopłotów nie znajdują konkretnego odniesienia w prawie 
Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Zarzuty dotyczące 
nieprzystosowania infrastruktury dla odprowadzania ścieków będą wymagały szerszego 
uzasadnienia, aby umożliwić przeprowadzenie oceny w celu stwierdzenia ewentualnego 
złamania przepisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1

w przedmiotowym wypadku. 

Wnioski

Na podstawie dostarczonych informacji nie można stwierdzić naruszenia prawa Wspólnoty 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.


