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Tárgy: Steve Rawlings brit állampolgár által a „Chepstow Friends of the Earth” (a 
Föld chepstow-i barátai) társaság nevében benyújtott 2771/2013. sz. petíció 
egy iskolaépítési projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat elvégzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíciót egy társaság fogalmazta meg, amely azt követeli az Európai Parlamenttől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a walesi hatóságokat és a newporti városi 
tanácsot környezeti hatásvizsgálat elvégzésére késztesse a walesi newporti St. Julians 
iskolaépítési projekttel kapcsolatban. A petíció szerint az iskolaépítéshez megszerezték az 
építési engedélyt. A petíció a kérés indoklásaként az építési projekt nagyságára, a környezetre 
gyakorolt hatásaira és a helyszínére hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. december 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A petíció benyújtója a projekt kapcsán majdnem ugyanezeket az aggodalmakat panaszolta a 
Bizottságnak 2010 februárjában. A Bizottság megvizsgálta a panaszt, és javasolta az ügy 
lezárását. 2011 novemberében a petíció benyújtója emiatt az európai ombudsmanhoz fordult. 
Ennek eredményeként az ombudsman 2409/2010/RT. referenciaszámmal kivizsgálta a 
panaszt, és ennek keretében a Bizottság döntését. Az európai ombudsman 2012. július 9-én 
lezárta vizsgálatát. Jelentése teljes mértékben alátámasztja a Bizottság értékelését és az arra 
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vonatkozó döntést, hogy az ügyet nem lehet folytatni az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásairól szóló, az eredeti, 2000-ben kiadott építési engedély idején 
hatályban lévő 85/337/EGK irányelv korábbi állítólagos megsértése tekintetében. Meg kell 
jegyezni, hogy a Bizottság 1857/11/ENVI. számon uniós kísérleti dossziét nyitott a helyszínen 
jelenleg kibocsátott, az Usk folyó különleges környezetvédelmi területét esetlegesen érintő 
szennyezésre vonatkozó állítások kivizsgálására, de arra a következtetésre jutott, hogy nincs 
olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az állítást. Az uniós kísérleti dossziét 2011 
decemberében lezárták.

Következtetés

A petíció nem közöl olyan új tényt, amely indokolná a további vizsgálatot ebben az ügyben.


