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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2771/2013, ingediend door Steve Rawlings (Britse 
nationaliteit), namens de vereniging Chepstow Friends of the Earth, over de 
uitvoering van een milieueffectbeoordeling voor een plan voor de bouw van een 
school

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift is opgesteld door een vereniging die het Europees Parlement vraagt om 
passende stappen te ondernemen om de autoriteiten in Wales en de gemeenteraad van 
Newport ertoe aan te zetten een milieueffectbeoordeling uit te voeren voor het plan om een 
school te bouwen in de wijk St Julians in Newport, Wales. Volgens het verzoekschrift is de 
vergunning voor het plan voor de bouw van de school al afgegeven. In het verzoekschrift 
worden de omvang van het bouwproject, de gevolgen voor het milieu en de locatie genoemd 
als redenen voor het verzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Indiener heeft in februari 2010 bijna identieke opmerkingen over dit plan doen toekomen aan de 
Commissie. De Commissie heeft de klacht onderzocht en voorgesteld het dossier af te sluiten. In 
november 2011 heeft indiener deze voorgestelde werkwijze aangeklaagd bij de Europese 
Ombudsman. De beoordeling van de Commissie werd vervolgens onderzocht door de 
Ombudsman in het kader van dossier 2409/2010/RT. De Europese Ombudsman heeft zijn 
onderzoek op 9 juli 2012 afgerond. In zijn verslag worden de beoordeling van de Commissie en 
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de redenen om te besluiten dat deze kwestie niet verder kon worden onderzocht met betrekking 
tot de niet-naleving van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, die van toepassing was wanneer de oorspronkelijke 
vergunning werd afgeleverd in 2000, volledig onderschreven. Er dient te worden opgemerkt dat 
de Commissie een EU-Pilotdossier (1857/11/ENVI) heeft geopend om mogelijke klachten te 
onderzoeken in verband met bestaande vervuiling afkomstig van de site die een impact zou 
hebben op de nabijgelegen speciale beschermingszone River Usk. Ze kwam echter tot de 
conclusie dat er geen bewijs is om dergelijke beweringen te staven. Dit EU-Pilotdossier werd 
afgesloten in december 2011.

Conclusie

Dit verzoekschrift lijkt geen nieuwe elementen toe te voegen die een grondiger onderzoek 
zouden rechtvaardigen.


