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Tárgy: Alice Jones brit állampolgár által a „Bodelwyddan Action Group” nevében 
benyújtott 0584/2011. számú petíció Bodelwyddan (Wales) területén egy 2000 
új lakás építésére irányuló beruházás engedélyezési folyamata során a 
2003/35/EK irányelv szerinti KHV és a nyilvánossággal való szükséges 
konzultáció elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

Walesben a denbigshire-i tanács Bodelwyddan községben 2000 új lakás építésére irányuló 
beruházási projektet vezet. A lakók ellenzik ezt a projektet. Úgy vélik, hogy a projekt 
túlságosan nagy mértékű, és veszélyt jelent az infrastruktúrára, a szolgáltatásokra, a helyi 
kultúrára és nyelvre nézve. Ezen álláspontjukat egy nem kötelező érvényű népszavazás során 
fejezték ki. Azt állítják, hogy nem került sor a 85/337/EGK irányelv szerinti környezeti 
hatásvizsgálatra (KHV), jóllehet egy ilyen projekt a II. melléklet hatálya alá tartozna. 
Továbbá úgy gondolják, hogy nem folytattak velük konzultációt a 2003/35/EK irányelvben 
előírtak szerint. Ezenkívül semmilyen alternatívát nem kínáltak fel. Annak biztosítására kérik 
az Európai Parlamentet, hogy az Egyesült Királyság hatóságai az uniós jog teljes mértékű 
tiszteletben tartásával kezeljék ezt az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A denbigshire-i tanács Bodelwyddan községben telkeket szándékozik kiosztani mintegy 2000 
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új otthon építéséhez. E parcellázási rendszer a 2012–2020 közötti időszakra szóló új Helyi 
Fejlesztési Terv (LDP) részét képezi, amelyet a walesi kormány várhatóan 2012 áprilisa 
környékén fogad el. 

Elfogadása előtt az LDP-nek a következő szakaszokon kell átmennie: részvételi szakasz (az 
LDP 2007 közepén indított előzetes letétele, konzultáció 2008 nyarán), az LDP letételi 
szakasza (konzultáció 2009 októbere/novembere során), alternatív helyszínek vizsgálata 
(2010-es konzultációs dokument), a konzultáció során tett megjegyzések figyelembevételével 
konzultáció az LDP „kiemelt módosulásairól” (a 2011. augusztus 26. és október 21. közötti 
nyilvános konzultáció), az LDP tervezetének benyújtása a walesi kormányhoz 
(2011. augusztus 26.), előmeghallgatás a nyilvánosság „vizsgálati” szakaszról való 
tájékoztatása érdekében (az ülésre 2011. november 8-án került sor), és a négy héten keresztül 
zajló, 2012. január 10-én 10.00-kor induló, közmeghallgatásokat felölelő „vizsgálati” szakasz. 
A vizsgálati szakasz során a vita legfontosabb kérdése a boddelwyddani fő stratégiai helyszín 
lesz1.

Az ismertetett eljárás az úgynevezett stratégiai környezeti vizsgálatról (SKV) szóló 
irányelvben2 foglalt alapvető követelményekre terjed ki, beleértve – többek között – a 
fenntarthatósági értékelésre – amely magában foglalja a környezeti hatásvizsgálatot –
vonatkozó jelentéseket és dokumentumot, a lehetséges helyszínek és az élőhelyvédelmi 
rendeletek értékelését. Az elkészített dokumentumok tartalmazzák emellett a bodelwyddani 
lakosok aggályaira adott részletes válaszokat is. A „Bodelwyddan Action Group” (a 
bodelwyddani akciócsoport) által a walesi kormányhoz benyújtott petíciót szintén olyan 
dokumentumként vették át, amellyel a 2012. év eleji vizsgálati szakasz során foglalkoznak3.

Maguk az építési projektek a KHV-irányelv hatálya alá tartoznak, és a petíció benyújtója által 
leírtaknak megfelelően esetükben screening (átvilágítási) eljárást kell folytatni.

Következtetés

A terv jóváhagyására irányuló eljárás e szakaszában, amikor a végső vizsgálattal kapcsolatos 
meghallgatások további lehetőséget nyújtanak az érintett nyilvánosság számára véleménye 
kifejezésre juttatására, és az illetékes nemzeti közigazgatási hatóságok még nem hagyták jóvá a 
végső tervet, a Bizottság nem tartja megállapíthatónak az uniós környezetvédelmi jogban foglalt 
követelmények betartásának elmulasztását. A petíció benyújtóját különösen aggasztó kérdések –
mint a megfelelő, megbízható és naprakész információk rendelkezésre állása vagy a demográfiai 
előrejelzések megbízhatósága, továbbá a kulturális és nyelvi szempontok – az adott konzultációk 
és az előirányzott eljárások keretében vizsgálhatók meg a legmegfelelőbben.

                                               
1 Lásd a rhyl-i városházán 2011. november 8-án tartott előmeghallgatáson készült feljegyzéseket 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i irányelve bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
3 Dokumentum hivatkozási száma: EXAM0018.


