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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2771/2013, ingiven av Steve Rawlings, brittisk medborgare, 
för föreningen Chepstow Friends of the Earth (Jordens vänner), om 
genomförande av en miljökonsekvensbedömning för ett skolbyggnadsprojekt

1. Sammanfattning av framställningen

Framställningen har författats av en förening som kräver att Europaparlamentet vidtar 
lämpliga åtgärder för att få myndigheterna i Wales och Newports kommunfullmäktige att 
genomföra en miljökonsekvensbedömning för ett skolbyggnadsprojekt i St Julians i staden 
Newport i Wales. Enligt framställningen har bygglov beviljats för skolan. I sin motivering av 
kravet på miljökonsekvensbedömning tar framställarna upp byggprojektets storlek, dess 
inverkan på miljön och den tilltänkta byggnadens läge.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 december 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Framställaren påtalade nästan identiska problem i samband med denna utveckling inför 
kommissionen i februari 2010. Kommissonen undersökte då klagomålet och föreslog att ärendet 
avslutas. I november 2011 vände sig framställaren till Europeiska ombudsmannen och påtalade 
detta förslag till tillvägagångssätt. Som ett resultat av detta undersökte ombudsmannen 
kommissionens bedömning av klagomålet (ärende 2409/2010/RT). Ombudsmannen avslutade 
sin undersökning den 9 juli 2012. I sin rapport stöder ombudsmannen till fullo kommissionens 
bedömning och motivering till att ärendet inte kunde gå vidare i fråga om historiska brott mot 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
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projekt, dvs. det direktiv som var tillämpligt vid den tidpunkt då det ursprungliga 
planeringstillståndet beviljades år 2000. Det bör noteras att kommissionen inledde ett 
EU-pilotärende (1857/11/ENVI) för att undersöka eventuella påståenden om att föroreningar 
från byggnaden eventuellt skulle kunna påverka det närliggande River Usk-området (ett särskilt 
bevarandeområde), men drog slutsatsen att det inte fanns belägg för ett sådant påstående. Detta 
EU-pilotärende avslutades i december 2011.

Slutsats

Denna framställning verkar inte tillföra nya uppgifter som skulle motivera ytterligare 
undersökningar av denna fråga.


