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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2771/2013, ktorú predkladá Steve Rawlings, britský štátny 
príslušník, v mene združenia Chepstow Friends of the Earth, o vykonaní 
posudzovania vplyvov na životné prostredie týkajúceho sa projektu budovy 
školy

1. Zhrnutie obsahu petície

Petíciu vypracovalo združenie, ktoré požaduje, aby Európsky parlament prijal primerané 
kroky a prinútil orgány vo Walese a mestskú radu v Newporte vykonať posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie v súvislosti s projektom budovy školy v časti St. Julians v meste 
Newport vo Walese. Podľa petície bolo pre školu vydané stavebné povolenie. Ako 
odôvodnenie žiadosti sa v petícii uvádzajú veľkosť konštrukčného projektu, vplyvy na životné 
prostredie a umiestnenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. decembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Predkladateľ petície predniesol Komisii takmer rovnaké výhrady voči tomuto projektu 
vo februári 2010. Komisia sťažnosť vyšetrila a navrhla spis uzavrieť. V novembri 2011 sa 
predkladateľ petície obrátil na európskeho ombudsmana a vyjadril výhrady voči navrhovaným 
plánom. V dôsledku toho ombudsman v spise 2409/2010/RT preskúmal hodnotenie sťažnosti, 
ktoré vypracovala Komisia. Európsky ombudsman otázku uzavrel 9. júla 2012. Jeho správa 
v plnej miere podporuje hodnotenie Komisie a zdôvodňuje, že záležitosť už nemožno riešiť 
s ohľadom na historické porušovanie smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých 
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verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktorá bola platná v čase vydania 
pôvodného stavebného povolenia v roku 2000. Treba pripomenúť, že Komisia otvorila spis EU 
Pilot 1857/11/ENVI, aby preskúmala údajné znečistenie pochádzajúce zo stavby, ktoré by mohlo 
mať vplyv na osobitné chránené územie rieky Usk, no dospela k záveru, že toto tvrdenie nie je 
podložené dôkazmi. Spis EU Pilot bol uzavretý v decembri 2011.

Záver

V petícii sa neuvádzajú žiadne nové prvky, ktoré by opodstatňovali ďalšie vyšetrovanie 
záležitosti.


