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Peticijų komitetas

27.1.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0584/2011 dėl to, kad neatliekamas PAV ir tinkamos viešos 
konsultacijos pagal Direktyvą 2003/35/EB, prieš išduodant leidimą dėl būsto 
plėtros plano, skirto 2 000 naujų gyvenamųjų namų statybai Bodelwyddan
(Velsas), kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Alice Jones organizacijos 
„Bodelwyddan Action Group“ vardu

1. Peticijos santrauka

Denbišyro (Velsas) taryba rengiasi įgyvendinti būsto plėtros projektą, apimantį 2 000 naujų 
gyvenamųjų namų statybą Bodelwyddan kaime. Gyventojai priešinasi šiam projektui. Jie 
mano, kad projektas yra milžiniškas, todėl kelia pavojų infrastruktūrai, paslaugoms, vietos 
kultūrai ir kalbai. Jie išreiškė šią poziciją per neprivalomą referendumą. Jie teigia, kad nebuvo 
atlikta PAV, kaip nustatyta pagal Direktyvą 85/337/EEB, nors tokiam projektui būtų taikomi 
II priedo reikalavimai. Be to, jie mano, kad su jais nebuvo konsultuojamasi, kaip reikalaujama 
Direktyvoje 2003/35/EB. Jiems nebuvo pateiktas joks alternatyvus pasiūlymas. Todėl jie 
prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad JK valdžios institucijos išnagrinėtų šį atvejį 
visapusiškai atsižvelgdamos į ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Denbišyro taryba ketina Bodelwyddan kaime skirti tam tikras teritorijas 2 000 naujų 
gyvenamųjų namų statybai. Ši būsto plėtros programa įtraukta į naują 2012–2020 m. vietos 
plėtros planą (VPP), kurį Velso valdžios institucijos turėtų patvirtinti maždaug 2012 m. 
balandžio mėn.  
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Prieš priimant VPP, bus vykdomi įvairūs jo etapai, kaip antai dalyvavimo etapas (pirminio 
VPP projekto rengimo etapas, kurį ketinta pradėti iki 2007 m. vidurio, o 2008 m. vasarą 
numatytos konsultacijos), VPP projekto rengimo etapas (konsultacijos 2009 m. spalio–
lapkričio mėn.), alternatyvus teritorijų tyrimas (konsultacijos numatytos 2010 m.), 
konsultacijos dėl VPP „esminių pakeitimų“ atsižvelgiant į pastabas, gautas vykstant 
konsultacijoms (viešosios konsultacijos nuo 2011 m. rugpjūčio 26 d. iki spalio 21 d.), VPP 
projekto pateikimas Velso valdžios institucijoms (2011 m. rugpjūčio 26 d.), pasirengimo 
viešam klausymui sesija, per kurią visuomenė informuojama apie „Nagrinėjimo“ etapą 
(susitikimas vyko 2011 m. lapkričio 8 d.), ir „Nagrinėjimo“ etapas, kuriame rengiamos viešo 
klausymo sesijos, kurios truks keturias savaites – pirmoji vyks 2012 m. sausio 10 d. 10 val. 
„Nagrinėjimo“ etape svarbiausias diskusijų klausimas bus pagrindinė strateginė projekto vieta 
Boddelwyddan kaime1

Apibūdinta procedūra vykdoma vadovaujantis vadinamojoje Strateginio poveikio aplinkai 
(SPA) direktyvoje2 nustatytais esminiais reikalavimais, kurie apima, inter alia, ataskaitas ir 
tvarumo vertinimo dokumentus (įskaitant poveikio aplinkai vertinimą), siūlomų vietovių 
vertinimą ir Buveinių reglamentus. Parengtuose dokumentuose taip pat pateikiamas išsamus 
atsakymas į Bodelwyddan kaimo gyventojams susirūpinimą keliančius klausimus. Velso 
valdžios institucijoms organizacijos „Bodelwyddan Action Group“ vardu pateikta peticija taip 
pat bus priimta kaip dokumentas, kurį ketinama išnagrinėti „Nagrinėjimo“ etape 2012 m. 
pradžioje3.

Konkretiems statybų projektams taikoma PAV direktyva ir, kaip minėjo peticijos pateikėjas, 
turėtų būti atliekamas jų patikrinimas.

Išvada

Šiame plano tvirtinimo etape Komisija negali nustatyti jokio pagal ES aplinkos apsaugos teisę 
nustatytų reikalavimų pažeidimo, nes dar bus rengiami galutiniai „Nagrinėjimo“ etapo 
klausymai, kurie suteiks atitinkamai visuomenės grupei daugiau galimybių išsakyti savo 
nuomonę, o kompetentinga nacionalinė administracijos įstaiga dar nėra patvirtinusi galutinio 
plano. Didžiausią rūpestį peticijos pateikėjui keliančius klausimus, kaip antai geros, patikimos ir 
aktualios informacijos prieinamumas ar demografinių prognozių patikimumas arba kultūriniai ir 
kalbos aspektai, geriausiai būtų galima išnagrinėti vykstant minėtoms konsultacijoms ir taikant 
numatytas procedūras.“

                                               
1 Žr. 2011 m. lapkričio 8 d. Rilio rotušėje vykusio pasirengimo viešam klausymui susitikimo pastabas 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 2001 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo, OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
3 Dokumento nuoroda EXAM0018.


