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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0444/2008, adresată de Anne Blackman, de naționalitate britanică, 
privind presupusa încălcare a evaluării impactului asupra mediului de către 
Departamentul pentru transport și economie din Țara Galilor în legătură cu un 
proiect de dezvoltare din Nelson, ținutul Caerphilly (Regatul Unit)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică Departamentul pentru transport și economie al Țării Galilor pentru 
autorizarea unui proiect de dezvoltare pe o parcelă de 47 de acri pe care îl deține la Nelson, 
comitatul Caerphilly (Regatul Unit). Potrivit petiționarului, planurile de dezvoltare încalcă 
atât legislația comunitară privind evaluarea impactului asupra mediului, cât și politica de 
planificare a Adunării Țării Galilor. Petiționarul susține că proiectantul nu a luat măsurile 
necesare pentru conservarea speciilor protejate în situl respectiv (păsări și lilieci) și că 
lucrările afectează viața comunității locale din vecinătate. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiția

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia de a se dezvolta un sit de 47 hectare la 
Ty Du în Nelson, Caerphilly, pentru construirea de fabrici și birouri. Îngrijorările sunt 
generate de eșecul de a proteja un vechi tramvai, gardul viu, liliecii și restul faunei sălbatice 
din cadrul sitului și din jurul acestuia. De asemenea, există preocupări cu privire la necesitatea 
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dezvoltării unui asemenea proiect în această zonă și la nivelul inadecvat al infrastructurii 
locale de drumuri și canalizare. 

Observațiile Comisiei

Comisia investighează de ceva timp acțiunile Consiliului din Caerphilly Borough ca urmare a 
unor plângeri la care petiționara face trimitere. Principala problemă ridicată de Comisie în 
aceste cazuri se referă la nerespectarea în mod suficient de către consiliu a cerințelor
articolului 12 din Directiva 92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de faună și floră sălbatică, în special în ceea ce privește protejarea liliecilor. Conform 
articolului 12 din această directivă, toate speciile de lilieci trebuie protejate. 

De la declanșarea acțiunii pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit în 
temeiul articolului 226 din Tratatul CE în legătură cu două din aceste cazuri, unul privind 
construirea Sirhowy Enterprise Way, iar celălalt privind presupusa eliberare prematură a 
terenului pentru construirea Blackwood Retail Park, Comisia a dialogat cu autoritățile din 
Regatul Unit pentru a se asigura că prevederile Directivei habitate sunt respectate mai 
îndeaproape în Caerphilly. Este evident că reprezentanții Adunării Țării Galilor s-au întâlnit 
cu reprezentanții Consiliului din Caerphilly Borough în 2007 pentru a sublinia necesitatea 
asigurării respectării dispozițiilor privind protejarea speciilor din Directiva Habitate. Este clar 
că acum Consiliul din Caerphilly Borough cunoaște mai bine obligațiile care îi revin în 
temeiul Directivei Habitate; totodată, acesta a efectuat o reevaluare a politicilor sale de 
planificare a utilizării terenurilor, în scopul unei identificări mai eficiente a siturilor care ar 
putea necesita protecție din punctul de vedere al interesului pentru natură, ca parte a revizuirii 
planului local de utilizare a terenurilor. Comentariile Comisiei cu privire la această nouă 
petiție au în vedere aceste noi evoluții.

Deși Comisia a fost preocupată de modul în care deciziile anterioare ale Consiliului din 
Caerphilly Borough au respectat cerințele prevăzute de articolul 12 din Directiva Habitate, 
Comisia nu poate identifica o astfel de încălcare în acest caz. Se pare că evaluarea impactului 
asupra mediului a fost efectuată cu respectarea cerințelor Directivei Consiliului 85/337/CEE2

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului astfel cum a 
fost modificată de Directiva 97/11/CE3 și Directiva 2003/35/CE4. La aceasta pare să fi 
contribuit și două studii suplimentare privind liliecii, conform cărora nu au fost identificate 
adăposturi de lilieci în cadrul sitului. Se pare că studiile au identificat doi copaci din cadrul 
sitului de dezvoltare a proiectului care aveau un potențial ridicat în ceea ce privește liliecii și, 
prin urmare, permisiunea de planificare este condiționată de efectuarea unor evaluări 
suplimentare înainte de a se începe lucrările propriu-zise, pentru a se asigura faptul că nu s-au 
mutat lilieci pe suprafața sitului în cursului perioadei de timp scurse între obținerea acordului 
definitiv pentru dezvoltarea proiectului și începerea lucrărilor. Îngrijorările legate de soarta 
unui vechi tramvai din cadrul sitului și de protejarea gardului viu nu reprezintă elemente care 
fac în mod specific obiectul legislației comunitare privind mediul. Afirmațiile referitoare la 
caracterul adecvat al infrastructurii de canalizare necesită o fundamentare mai detaliată pentru 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40 
3 JO L 73, 14.3.1997, p. 5
4 JO L 156, 25.6.2003, p. 17
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a permite evaluarea existenței unei posibile încălcări a Directivei 91/271/CEE privind tratarea 
apelor urbane reziduale5 în acest caz. 

Concluzii

Din informațiile furnizate nu poate fi identificată nici o încălcare a legislației comunitare 
privind mediul. 

                                               
5 JO L 135, 30.5.1991, p. 40


