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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2771/2013 , внесена от Стив Ролингс, с британско 
гражданство, от името на дружеството Chepstow Friends of the Earth, 
относно извършването на оценка за въздействието върху околната 
среда

1. Резюме на петицията

Петицията е изготвена от дружество, което изисква Европейският парламент да 
предприеме необходимите стъпки, за да задължи органите в Уелс и Градския съвет на 
Нюпорт да извършат оценка на въздействието върху околната среда на проекта за 
изграждане на училище в Сейнт Джулианс, град Нюпорт, Уелс. Според вносителя на 
петицията за строежа на училището е издадено разрешение. Като обосновка за 
искането, отправено в петицията, се посочват размерът на строителния проект, 
въздействието му върху околната среда и неговото местоположение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

През февруари 2010 г. вносителят на петицията изрази пред Комисията почти същите 
опасения относно този строеж.  Комисията разгледа жалбата и предложи да приключи 
разглеждането на този случай. През ноември 2011 г. вносителят на петицията се обърна 
към европейския омбудсман, изразявайки своите опасения във връзка с предложените 
действия. Вследствие на това оценката от Комисията на жалбата беше предмет на 
разследване от страна на омбудсмана в рамките на досието 2409/2010/RT. Европейският 
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омбудсман приключи своето разследване на 9 юли 2012 г. Неговият доклад напълно 
подкрепя оценката на Комисията и доводите, на които се опира заключението, че този 
случай не може да се проучва допълнително във връзка с предишни нарушения на 
Директива  85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, която е била приложима през 2000 г., когато е било 
предоставено първоначалното разрешение.  Следва да се отбележи, че Комисията създаде 
досие 1857/11/ENVI по проекта „EU pilot“ за разследване на евентуалните твърдения за 
съществуващо замърсяване, причинено от обекта, което евентуално оказва въздействие 
върху наблизо намиращата се специална защитена зона River Usk (река Уск), но че тя 
стигна до заключението, че няма доказателства за подкрепата на подобни твърдения. 
Досието по „EU pilot“ беше закрито през декември 2011 г.

Заключение

Изглежда, че настоящата петиция не предлага нови елементи, които биха дали основания 
за допълнително разглеждане на този случай.


