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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2771/2013 af Steve Rawlings, britisk statsborger, på vegne af 
foreningen Chepstow Friends of the Earth, om gennemførelsen af en 
miljøkonsekvensvurdering for et skolebygningsprojekt

1. Sammendrag

Andragendet er udarbejdet af en forening, som forlanger, at Europa-Parlamentet tager de 
nødvendige skridt for at få myndighederne i Wales og byrådet i Newport til at foretage en 
miljøkonsekvensvurdering for en skolebygning i St Julians i byen Newport i Wales. Ifølge 
andragendet er der allerede udstedt en projekttilladelse til skolen. I andragendet henvises der 
til byggeprojektets størrelse, dets konsekvenser for miljøet og dets placering som 
retfærdiggørelse af kravet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Andrageren gav udtryk for næsten tilsvarende betænkeligheder med hensyn til dette projekt over 
for Kommissionen i februar 2010. Kommissionen undersøgte klagen og besluttede sig for at 
afslutte behandlingen af sagen. I november 2011 henvendte andrageren sig til Den Europæiske 
Ombudsmand med en kritik af Kommissionens fremgangsmåde. Derfor undersøgte 
Ombudsmanden Kommissionens vurdering af klagen i sag 2409/2010/RT. Den Europæiske 
Ombudsmand afsluttede sin undersøgelse den 9. juli 2012. Ombudsmanden støtter fuldt ud 
Kommissionens vurdering og begrundelse for at konkludere, at denne sag ikke kunne behandles 
yderligere under henvisning til historiske overtrædelser af direktiv 85/337/EØF om vurdering af 
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visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, der fandt anvendelse på det 
tidspunkt, hvor den oprindelige projekttilladelse blev givet i 2000. Det bemærkes, at 
Kommissionen indledte en EU Pilot-undersøgelse med sagsnummeret 1857/11/ENVI for at 
undersøge påstande om, at eksisterende forureningsproblemer på den pågældende grund kunne 
få konsekvenser for det særlige bevaringsområde ved floden Usk, der ligger i nærheden –
Kommissionen konkluderede imidlertid, at der ikke forelå beviser til støtte for en sådan påstand. 
Denne EU Pilot-undersøgelse blev afsluttet i december 2011.

Konklusion

Dette andragende indeholder ikke nye elementer, der kan begrunde en yderligere undersøgelse af 
sagen.


