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Suġġett: Petizzjoni Nru 2771/2013 imressqa minn Steve Rawlings, ta' ċittadinanza 
Brittannika, f'isem is-soċjetà Chepstow Friends of the Earth dwar it-twettiq 
ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali fuq proġett ta' bini ta' skola.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tfasslet minn soċjetà li titlob li l-Parlament Ewropew jieħu passi xierqa biex l-
awtoritajiet f'Wales u Newport City Council iwettqu valutazzjoni tal-impatt ambjentali fuq 
proġett ta' bini ta' skola f'St Julians, fil-belt ta' Newport f'Wales. Skont il-petizzjoni, inkiseb il-
permess għall-ippjanar għall-iskola. Fil-petizzjoni, id-daqs tal-proġett ta' kostruzzjoni, l-effetti 
tiegħu fuq l-ambjent u l-lokazzjoni tiegħu huma indikati bħala ġustifikazzjoni għat-talba.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta' Diċembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Il-petizzjonant qajjem kważi l-istess tħassib dwar dan l-iżvilupp mal-Kummissjoni fi 
Frar 2010. Il-Kummissjoni investigat l-ilment u pproponiet li jingħalaq il-fajl. 
F'Novembru 2011, il-petizzjonant rrefera għall-Ombudsman Ewropew filwaqt li qajjem 
tħassib dwar din l-azzjoni proposta. Riżultat ta' dan, l-Ombudsman investiga l-valutazzjoni 
mill-Kummissjoni tal-ilment fil-fajl 2409/2010/RT. L-Ombudsman Ewropew temm l-inkjesta 
tiegħu fid-9 ta' Lulju 2012. Ir-rapport tiegħu japprova bis-sħiħ il-valutazzjoni u r-raġunijiet 
tal-Kummissjoni li jwasslu għall-konklużjoni li din il-kwistjoni ma tistax tkompli tiġi segwita 
fir-rigward tal-ksur storiku tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti 
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pubbliċi u privati fuq l-ambjent li kienet applikabbli fiż-żmien li kien ingħata l-permess 
oriġinali għall-ippjanar fis-sena 2000. Ta' min wieħed jinnota li l-Kummissjoni fetħet fajl 
pilota tal-UE 1857/11/ENVI biex tinvestiga allegazzjonijiet possibbli ta' tniġġis eżistenti mis-
sit li jista' jħalli impatt fuq iż-Żona Speċjali ta' Konservazzjoni tax-Xmara Usk iżda 
kkonkludiet li ma kien hemm l-ebda evidenza sabiex issostni din il-pretensjoni. Il-fajl pilota 
tal-UE ngħalaq f'Diċembru 2011.

Konklużjoni

Il-petizzjoni mid-dehra ma żżid l-ebda elementi ġodda li jiġġustifikaw aktar investigazzjoni 
dwar din il-kwistjoni.


