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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0584/2011 , внесена от Alice Jones, с британско гражданство, от 
името на групата за действие Bodelwyddan, относно неизвършването на 
ОВОС и подходяща консултация с обществеността съгласно Директива 
2003/35/ЕО при предоставянето на разрешение за проект за 
строителство на 2000 жилищни сгради в Bodelwyddan (Уелс)

1. Резюме на петицията

Областният съвет в Denbigshire в Уелс придвижва проект за строителство на 2000 нови 
жилищни сгради в село Bodelwyddan. Жителите се противопоставят на този проект. Те 
считат, че той е с твърде големи размери и представлява риск за инфраструктурата, 
услугите, местната култура и езика. Те са изразили тази позиция в необвързващ 
референдум. Те казват, че не е извършена ОВОС съгласно Директива 85/337/ЕИО, 
въпреки че подобен проект попада в обхвата на приложение II. Освен това, считат, че 
не е имало допитване до тях, както се изисква от Директива 2003/35/ЕО. Hито им е 
била предложена друга възможност. Те искат Европейския парламент да гарантира, че 
органите от Обединеното кралство ще разгледат случая в пълно съответствие с правото 
на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Съветът на Denbighshire възнамерява да определи територии за строителството на 
приблизително 2000 нови жилищни сгради в село Bodelwyddan. Тази схема за жилищно 
строителство е част от новия План за местно развитие за периода 2012—2020 г., който 
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се предвижда да бъде приет от Уелското правителство около м. април 2012 г. 

Преди да бъде приет Планът за местно развитие трябва да премине през няколко етапа, 
които включват етап на участие (предварително внасяне на Плана за местно развитие, 
което да започне до средата на 2007 г., провеждане на консултации през лятото на 2008 
г.), етап на внасяне на Плана за местно развитие (провеждане на консултации през 
октомври и ноември 2009 г.), проучване за алтернативни територии (консултативен 
документ от 2010 г.), консултация относно „целенасочени промени” към Плана за 
местно развитие, като се вземат предвид коментарите, получени в резултат на 
консултациите (обществено допитване от 26 август до 21 октомври 2011г.), 
представяне на работен вариант на Плана за местно развитие на Уелското правителство 
(26 август 2011 г.) и заседание с предварително изслушване за информиране на 
обществеността относно етапа на „проучване” (срещата се проведе на 8 ноември 2011 
г.) и етапа на „проучването” с открити заседания за предварително изслушване, които 
ще продължат четири седмици с начало 10 януари, 2012 г. в 10.00 ч. По време на етапа 
на проучване ключовият стратегически обект в Boddelwyddan ще бъде основна тема за 
дискусия1.

Описаната процедура обхваща основните изисквания, определени в т.нар. Директива за 
стратегическа екологична оценка (СЕО),2 включваща между другото доклади и 
документи за оценка на устойчивостта (това включва оценка на въздействието върху 
околната среда), оценка на предложените територии и разпоредбите за 
местообитанията. Подготвеният документ включва също и подробен отговор относно 
опасенията на Bodelwyddan. Петицията, внесена в Уелското правителство от групата за 
действие Bodelwyddan, ще се приеме и като документ, който да бъде разгледан по 
време на етапа на проучване в началото на 2012 г.3

Конкретните проекти за строителство попадат под Директивата за ОВОС и, както е 
описано от вносителя, ще бъдат предмет на внимателно проучване.

Заключение

На този етап от процедурата за одобрение на плана, когато окончателните изслушвания 
относно проучването, които дават на загрижената общественост допълнителни 
възможности да изрази мнението си и одобрението на окончателния план от компетентна 
национална администрация все още предстоят, Комисията не може да идентифицира 
каквото и да е неспазване на изискванията, определени от Европейското законодателство 
в областта на околната среда. Въпроси, които са от особено значение за вносителя на 
петицията, такива като наличността на добра, стабилна и актуална информация или 
валидността на демографските прогнози, или културни и езикови аспекти, биха могли да 
бъдат най-добре разгледани в контекста на посочените консултации и предвидените 
процедури.

                                               
1 Виж бележките от срещата за предварително изслушване от 8.11.2011 г. в Кметството на Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Директива 2001/42/ЕО на Съвета от 27 юни 2001 г.относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г. стр.30—37.
3 Номер на документ: EXAM0018.


