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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2771/2013, którą złożył Steve Rawlings (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu stowarzyszenia Chepstow Friends of the Earth, w 
sprawie dokonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
dotyczącego budynku szkolnego

1. Streszczenie petycji

Petycję sporządzili członkowie stowarzyszenia domagający się podjęcia przez Parlament 
Europejski odpowiednich kroków zmierzających do nakazania właściwym organom w Walii i 
Radzie Miasta Newport dokonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
dotyczącego budynku szkolnego w St. Julians, dzielnicy miasta Newport w Walii. Z petycji 
wynika, że wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która 
dotyczy szkoły. Jako czynniki uzasadniające zgłoszone żądanie w petycji wskazano rozmiary 
przedsięwzięcia budowlanego, jego wpływ na środowisko i jego lokalizację.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W lutym 2010 r. składający petycję przekazał Komisji niemal identyczne obawy dotyczące 
omawianego przedsięwzięcia.  Komisja zbadała skargę i zaproponowała zamknięcie sprawy. 
W listopadzie 2011 r. składający petycję zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, zgłaszając zastrzeżenia co do zaproponowanego trybu postępowania.  W 
rezultacie przeprowadzoną przez Komisję ocenę skargi zbadał Rzecznik Praw Obywatelskich 
pod numerem akt 2409/2010/RT.  W dniu 9 lipca 2012 r. Europejski Rzecznik Praw 
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Obywatelskich zamknął dochodzenie.  W swoim sprawozdaniu w pełni poparł ocenę i 
uzasadnienie Komisji dotyczące stwierdzenia, że omawiana sprawa nie może być 
kontynuowana w odniesieniu do przeszłych naruszeń dyrektywy 85/337/EWG w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, która to dyrektywa miała zastosowanie w czasie wydania w 2000 r. 
pierwotnego pozwolenia na budowę.  Należy zauważyć, że Komisja wszczęła sprawę 
pilotażową UE 1857/11/ENVI w celu zbadania możliwych zarzutów dotyczących 
ewentualnego wpływu zanieczyszczenia pochodzącego z omawianego przedsięwzięcia na 
pobliski specjalny obszar ochrony rzeki Usk (River Usk Special Area of Conservation), 
jednak stwierdziła, iż nie ma dowodów na poparcie takiego twierdzenia. Ta sprawa 
pilotażowa UE została zamknięta w grudniu 2011 r.

Wniosek

Petycja ta nie wydaje się zawierać żadnych nowych elementów, które uzasadniałyby dalsze 
badanie omawianej sprawy.


