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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0584/2011, adresată de Alice Jones, de cetățenie britanică, în numele 
Grupului de Acțiune Bodelwyddan, privind neefectuarea unei evaluări a 
impactului asupra mediului (EIA) și a unei consultări publice adecvate în 
conformitate cu Directiva 2003/35/CE în procesul de autorizare a unui plan de 
dezvoltare de locuințe pentru 2000 de case noi în Bodelwyddan (Țara Galilor)

1. Rezumatul petiției

Consiliul local din Denbigshire, Țara Galilor, desfășoară un proiect de dezvoltare de locuințe 
pentru a construi 2000 de locuințe noi în satul Bodelwyddan. Locuitorii se opun acestui 
proiect. Aceștia consideră că dimensiunea proiectului este copleșitoare și că prezintă un 
pericol pentru infrastructură, servicii, cultura locală și limbă. Ei și-au exprimat această poziție 
într-un referendum cu caracter neobligatoriu. Aceștia afirmă că nu s-a efectuat nicio evaluare 
a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 85/337/CEE, deși un astfel de 
proiect ar intra sub incidența anexei II. Mai mult, aceștia consideră că nu au fost consultați în 
conformitate cu Directiva 2003/35/CE. Nici nu le-a fost prezentată vreo alternativă. Aceștia 
solicită Parlamentului European să se asigure că autoritățile britanice se ocupă de acest caz în 
deplină conformitate cu legislația UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Consiliul din Denbighshire intenționează să aloce terenuri pentru construirea a aproximativ 
2000 de locuințe noi în satul Bodelwyddan. Acest plan de dezvoltare de locuințe face parte 
din noul plan de dezvoltare locală (PDL) 2012-2020 prevăzut pentru adoptare de către 
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guvernul din Țara Galilor în jurul lunii aprilie 2012.

Anterior adoptării sale, planul de dezvoltare locală trebuie să parcurgă o serie de etape care 
includ etapa de participare (pregătirea procesului PDL urmează să înceapă la jumătatea anului 
2007, consultarea în vara lui 2008), etapa pregătirii procesului PDL (consultarea în 
octombrie/noiembrie 2009), cercetarea terenurilor alternative (document de consultare 2010), 
o consultare privind „modificările concentrate” ale PDL cu luarea în considerare a 
observațiilor primite prin consultare (consultare publică în perioada 26 august – 21 octombrie 
2011), prezentarea proiectului PDL guvernului din Țara Galilor (26 august 2011) sesiunea de 
pregătire a audierii în scopul informării publicului cu privire la etapa de „verificare” 
(reuniunea a avut loc la data de 8 noiembrie 2011) și „verificarea” cu sesiunile de audieri 
publice care se vor întinde pe o perioadă de patru săptămâni, începând cu data de 10 ianuarie 
2012, la ora 10.00. În timpul etapei de verificare, terenul strategic din Boddelwyddan va 
reprezenta un subiect major pentru discuții1.

Procedura, astfel cum a fost descrisă, acoperă cerințele esențiale stabilite în așa-numita 
Directivă cu privire la evaluarea impactului strategic asupra mediului (EIM)2 cuprinzând -
inter alia - rapoarte și documente privind evaluarea caracterului sustenabil (acest lucru 
include o evaluare a impactului asupra mediului), evaluarea terenurilor candidate și în 
regulamentele habitate. Documentele pregătite includ, de asemenea, un răspuns detaliat la 
preocupările cu privire la Bodelwyddan. Petiția adresată de către Grupul de Acțiune 
Bodelwyddan guvernului din Țara Galilor va fi, de asemenea, acceptată ca document ce 
urmează să fie abordat în cadrul etapei de verificare la începutul anului 20123.

Proiectele concrete de construcție intră sub incidența Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului și ar putea deveni, după cum arată petiționarul, obiectul unei evaluări.

Concluzie

În acest stadiu al procedurii de aprobare a planului, în care audierile pentru verificarea finală, 
care dau publicului interesat posibilitatea de a-si exprima opiniile, și aprobarea finală a planului 
de către administrația națională competentă sunt încă deschise, Comisia nu poate identifica nicio 
nerespectare a cerințelor stabilite în legislația europeană privind mediul. Aspectele care prezintă 
un interes deosebit pentru petiționar, cum ar fi disponibilitatea informațiilor corespunzătoare, 
fiabile și actualizate sau validitatea proiecțiilor demografice, ori aspectele culturale și lingvistice, 
ar putea fi abordate cel mai bine în contextul consultărilor date și al procedurilor prevăzute.

                                               
1 A se vedea notele reuniunii de pregătire a audierii din data de 08/11/2011 la primăria orașului Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37.
3 Referințe documentare: EXAM0018.


