
CM\766616SV.doc PE420.000

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

30.1.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0444/2008, ingiven av Anne Blackman (brittisk medborgare), om 
påstådda brott mot miljökonsekvensbedömningen av det walesiska ministeriet för 
transport och ekonomi i samband med ett utvecklingsprojekt vid Nelson 
i grevskapet Caerphilly (Storbritannien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar det walesiska ministeriet för transport och ekonomi för att man gett 
tillstånd till ett utvecklingsprojekt på en tomt på 47 tunnland som man äger vid Nelson i 
grevskapet Caerphilly (Storbritannien). Enligt framställaren är dessa utvecklingsplaner ett 
brott mot såväl gemenskapens lagstiftning om miljökonsekvensbedömning som mot det 
walesiska parlamentets planeringspolitik. Framställaren hävdar att byggherren inte har 
vidtagit nödvändiga åtgärder för bevarande av de skyddade arter som lever på platsen (fåglar 
och fladdermöss) och att arbetet allvarligt skulle störa tillvaron i den lokala omgivningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Framställningen

Framställaren är oroad över ett beslut om att bebygga en 47 hektar stor tomt i Ty Du i Nelson, 
Caerphilly, med kontor och fabriker. Framställaren befarar att en gammal spårväg, häckar, 
fladdermöss och annat naturliv på och kring byggplatsen inte kan skyddas. Betänkligheter
framförs också om behovet av sådan bebyggelse i området och bristerna i den lokala väg- och 
avloppsinfrastrukturen.
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Kommissionens kommentarer 

Kommissionen utreder sedan en tid åtgärder av kommunfullmäktige i Caerphilly i ett antal 
klagomål som framställaren hänvisar till. Den huvudfråga som kommissionen tagit upp i 
dessa fall gäller underlåtenhet från kommunfullmäktige i Caerphilly att i tillräcklig grad 
beakta kraven i artikel 12 i direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter, särskilt i fråga om skyddet av fladdermöss. Alla fladdermössarter ska skyddas
enligt artikel 12 i det direktivet. 

Eftersom överträdelsetalan inletts mot Förenade kungariket enligt artikel 226 i EG-fördraget i 
samband med två av dessa fall, det ena gällde uppförandet av Sirhowy Enterprise Way och 
det andra det påstådda förtida friläggandet av platsen för uppförandet av Blackwood Retail 
Park, har kommissionen fört en dialog med de brittiska myndigheterna för att se till att kraven 
i artikel 12 i livsmiljödirektivet iakttas bättre i Caerphilly. Det är känt att företrädare för 
Wales regionstyrelse (Welsh Assembly Government) sammanträffade med företrädare för 
kommunfullmäktige i Caerphilly 2007 för att framhålla behovet av att iaktta bestämmelserna 
om artskydd i livsmiljödirektivet. Kommunfullmäktige i Caerphilly lär nu vara betydligt mer 
medvetna om sina skyldigheter enligt livsmiljödirektivet och har också genomfört en ny 
genomgång av sin politik för fysisk planering för att bättre kunna identifiera platser som kan 
behöva skyddas på grund av sitt naturvärde som ett led i översynen av den lokala 
markanvändningsplanen. Det är mot denna bakgrund som kommissionen kommer att 
kommentera denna nya framställning.

Samtidigt som kommissionen har varit bekymrad över tidigare beslut av kommunfullmäktige 
i Caerphilly när det gäller efterlevnaden av kraven i artikel 12 i livsmiljödirektivet kan 
kommissionen inte finna något sådant brott i detta fall. Det verkar som om en 
miljökonsekvensbeskrivning utförts i enlighet med kraven i rådets direktiv 85/337/EEG2 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse efter 
ändringen genom direktiv 97/11/EG3 och 2003/35/EG4. Den tycks ha underbyggts av två 
ytterligare fladdermusundersökningar som inte gav vid handen att det fanns några boplatser 
för fladdermöss på platsen. I undersökningen förefaller man ha hittat två träd på byggplatsen
som hade hög potential för fladdermöss och följaktligen gavs byggtillståndet på villkor att 
ytterligare utvärderingar skulle genomföras innan det faktiska arbetet påbörjades för att 
kontrollera att inga fladdermöss flyttat in på tomten under perioden mellan beviljandet av fullt 
byggtillstånd och arbetenas påbörjande. De framförda farhågorna om den gamla spårvägens 
framtida öde på tomten och skyddet av häckar är inte frågor som uttryckligen omfattas av 
gemenskapens miljölagstiftning. Anklagelserna om avloppsinfrastrukturens lämplighet skulle 
kräva mer dokumentation för att möjliggöra en bedömning av om det föreligger något brott 
mot direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse5 i detta fall. 

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

Inget brott mot gemenskapens miljölagstiftning kan fastställas i den tillhandahållna 
informationen. 


