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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2771/2013, adresată de Steve Rawlings, de cetățenie britanică, în 
numele societății Chepstow Friends of the Earth, privind realizarea unei 
evaluări a impactului asupra mediului în cazul unui proiect de construcție a 
unei școli.

1. Rezumatul petiției

Petiția a fost întocmită de o societate care solicită Parlamentului European să ia măsurile 
adecvate pentru a determina autoritățile din Țara Galilor și Consiliul local al orașului Newport 
să realizeze o evaluare a impactului asupra mediului în contextul proiectului de construcție a 
unei școli în St. Julians, orașul Newport din Țara Galilor. Potrivit petiționarului, proiectul a 
primit autorizația de construcție. Solicitarea formulată în petiție este justificată prin 
dimensiunea proiectului de construcții, efectele sale asupra mediului și amplasarea sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În februarie 2010, petiționarul a sesizat Comisia cu privire la aproximativ aceleași aspecte legate 
de acest proiect. Comisia a investigat plângerea și a propus închiderea dosarului. În noiembrie 
2011, petiționarul s-a adresat Ombudsmanului European, exprimând preocupările sale cu privire 
la acțiunea propusă. Ca urmare, evaluarea plângerii de către Comisie a fost investigată de către 
Ombudsman în dosarul 2409/2010/RT. Ombudsmanul European și-a încheiat ancheta la 9 iulie 
2012. În raportul său, el sprijină pe deplin evaluarea Comisiei și motivele care au determinat-o să 
ajungă la concluzia că nu se poate da curs acestui dosar din cauza încălcărilor Directivei 
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85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
care era aplicabilă în 2000, atunci când a fost acordat permisul inițial pentru acest proiect. 
Trebuie reținut faptul că Comisia a deschis un dosar EU pilot 1857/11/ENVI pentru a investiga 
posibilele acuzații referitoare la poluarea cauzată de acest proiect, care ar fi putut avea un impact 
asupra ariei speciale de conservare a râului Usk, însă a ajuns la concluzia că nu există dovezi care 
să sprijine aceste afirmații. Dosarul EU pilot a fost închis în decembrie 2011.

Concluzie

Petiția nu pare să aducă elemente suplimentare care să justifice deschiderea unei noi anchete.


