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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2771/2013, ko Čepstovas Zemes draugu apvienības 
„Chepstow Friends of the Earth” vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Steve Rawlings, par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu 
skolas celtniecības projektam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstu ir sagatavojusi apvienība, kas prasa Eiropas Parlamentam veikt atbilstošos 
pasākumus, lai liktu iestādēm Velsā un Ņūportas pilsētas padomei veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu attiecībā uz skolas celtniecības projektu Ņūportas pilsētas St Julians rajonā, 
Velsā. Lūgumrakstā ir teikts, ka skola ir saņēmusi projektēšanas atļauju. Lūgumrakstā par 
pamatojumu šim pieprasījumam tiek minēts celtniecības projekta lielums, projekta ietekme uz 
vidi un tā atrašanās vieta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs bija vērsies pie Komisijas ar gandrīz identiskām bažām par šo 
projektu 2010. gada februārī. Komisija sūdzību izmeklēja un lietu slēdza. 2011. gada 
novembrī lūgumraksta iesniedzējs vērsās pie Eiropas Ombuda, lai paustu bažas par ierosināto 
darbības plānu. Tādēļ Ombuds veica izmeklēšanu attiecībā uz Komisijas veikto sūdzības 
novērtējumu (lietas Nr. 2409/2010/RT). Eiropas Ombuds izmeklēšanu slēdza 2012. gada 
9. jūlijā. Ombuda ziņojumā pilnībā atbalstīts Komisijas novērtējums un iemesli Komisijas 
secinājumam, ka šo lietu nevar turpināt izskatīt attiecībā uz to, ka senāk ir tikusi pārkāpta 
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Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kura bija piemērojama laikā, kad 2000. gadā tika piešķirta sākotnējā projektēšanas atļauja. 
Jāatzīmē, ka Komisija sāka EU Pilot lietu 1857/11/ENVI, lai izmeklētu iespējamos 
apgalvojumus par būvlaukuma izraisīto piesārņojumu, kas ietekmē tuvumā esošo Askas upes 
īpaši aizsargājamo teritoriju, taču secināja, ka šī apgalvojuma pamatā nav nekādu 
pierādījumu. EU Pilot lieta tika slēgta 2011. gada decembrī.

Secinājums

Nešķiet, ka lūgumrakstā būtu sniegta jebkāda jauna informācija, kuras dēļ šajā lietā būtu 
jāveic papildu izmeklēšana.


