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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Επιτροπή Αναφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2771/2013 του Steve Rawlings, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του συλλόγου «Chepstow Friends of the Earth» σχετικά με τη 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργο οικοδόμησης 
σχολείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά έχει συνταχθεί από σύλλογο ο οποίος ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υποχρεώσει τις αρχές στην Ουαλία και το δημοτικό 
συμβούλιο του Newport να διενεργήσουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με 
έργο οικοδόμησης σχολείου στην περιοχή St Julians της πόλης Newport της Ουαλίας. 
Σύμφωνα με την αναφορά, έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια για το σχολείο. Στην 
αναφορά, ως αιτιολόγηση του αιτήματος παρατίθεται το μέγεθος του οικοδομικού έργου, οι 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον και η τοποθεσία του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Δεκεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο αναφέρων εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες στην Επιτροπή σχετικά με αυτήν την εξέλιξη τον 
Φεβρουάριο του 2010. Η Επιτροπή διερεύνησε την καταγγελία και πρότεινε το κλείσιμο του 
φακέλου. Τον Νοέμβριο του 2011, ο αναφέρων απευθύνθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
εκφράζοντας ανησυχίες για την προτεινόμενη πορεία δράσης. Η κίνηση αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα να διερευνήσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής την αξιολόγηση της καταγγελίας από 
την Επιτροπή στον φάκελο 2409/2010/RT. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ολοκλήρωση την 
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έρευνά του στις 9 Ιουλίου 2012. Η έκθεσή του προσυπογράφει πλήρως την αξιολόγηση της 
Επιτροπής και τους λόγους για τους οποίους συμπέρανε ότι δεν ήταν δυνατόν να δοθεί 
περαιτέρω συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά προγενέστερες παραβιάσεις της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων συγκεκριμένων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, η οποία ίσχυε τη χρονική στιγμή που χορηγήθηκε η αρχική 
άδεια σχεδιασμού το 2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή άνοιξε τον πιλοτικό φάκελο 
1857/11/ENVI της ΕΕ για να διερευνήσει πιθανές καταγγελίες υπάρχουσας ρύπανσης που 
προκαλούνται από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάζουν τη γειτονική ειδική 
ζώνη διατήρησης του ποταμού Usk, ωστόσο συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία 
τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν έναν τέτοιο ισχυρισμό. Ο εν λόγω πιλοτικός φάκελος της 
ΕΕ έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2011.

Συμπέρασμα

Η παρούσα αναφορά δεν φαίνεται να προσθέτει νέα στοιχεία τα οποία καθιστούν επιτακτική την 
περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.


