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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1025/2008, внесена от B. H., с британско гражданство, от името 
на Hazelhurst Residents Association, подкрепена от 297 подписа, относно 
протест срещу строителството на къщи в  Ashton-Under-Lyne 
(Ланкашър, Обединено кралство)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу предложението на New Charter Housing 
Trust да построи къщи от двете страни на Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne 
(Ланкашър, Обединено кралство). Според вносителя на петицията, съответните терени 
са местообитание на големи колонии размножаващи се прилепи и други диви животни 
и за проекта не е осъществена оценка на въздействието върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията протестира срещу предложението на New Charter Housing 
Trust да построи къщи от двете страни на Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne 
(Ланкашър, Обединено кралство). Според вносителя на петицията съответните терени 
са местообитание на големи колонии размножаващи се прилепи и други диви животни 
и за проекта не е осъществена оценка на въздействието върху околната среда.

Вносителят на петицията твърди, че е общоизвестно, че зоните от двете страни на 
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Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Ланкашър, Обединено кралство) се обитават и се 
използват като миграционни пътища от големи колонии размножаващи се прилепи. 
Трябва да се вземе предвид и наличието на други диви животни, както и на стени от
жив плет.

Вносителят на петицията твърди, че местната служба за устройствено планиране няма 
да извърши екологичен одит, чрез който да се установи какво ще бъде въздействието 
върху околната среда от предложените строителни работи.

Вносителят на петицията изразява дълбоката загриженост на хората в района във 
връзка с горепосочените въпроси. 

Коментари на Комисията относно петицията

Интересът на ЕС в този случай е преди всичко свързан с факта, че всички видове 
прилепи, изброени в приложение IV, са строго защитени съгласно Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 
(Директива за местообитанията). Член 12 от директивата изисква държавите-членки да 
вземат необходимите мерки за установяване на строга система за опазване на 
животинските видове, изброени в приложение IV, като се забранява, наред с другото, 
всяко повреждане или унищожаване на местата за размножаване или почивка.

В съответствие с условията, определени в член 16 от директивата, държавите-членки
могат да предоставят дерогация от тези разпоредби, в случай че няма друго 
задоволително решение и при условие, че дерогацията няма вредно въздействие върху 
запазването на популациите от засегнатия вид в областта на естественото им 
разпространение на задоволително равнище. От държавите-членки не се изисква преди 
това да получат съгласието на Европейската комисия във връзка с предоставянето на 
дерогация съгласно директивата, но трябва на всеки две години да предоставят доклад 
относно прилагането й.

Вносителят на петицията е предоставил ограничена информация, като изключим тази, в 
която посочва, че зоните, обхванати от предложения проект, се обитават и се използват 
като миграционни пътища от големи колонии от прилепи, и че местната служба за
устройствено планиране не е извършила необходимата екологична оценка, чрез която 
да се установи въздействието върху околната среда.

Заключения

Като се има предвид, че вносителят на петицията  е предоставил ограничена 
информация във връзка с въздействието, което проектът може да окаже върху видовете 
прилепи, защитени съгласно законодателството на ЕС в областта на околната среда, в 
петицията се твърди, че необходимата оценка не е била извършена от органите, които е 
следвало да установят фактите. Следователно, Комисията ще поиска разяснения от 
органите в Обединеното кралство относно твърденията, съдържащи се в петицията. 
Комисията ще информира комисията по петиции относно резултатите от това 
проучване.
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4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Както беше обяснено в предишното съобщение, Директива 92/43/ЕИО1 на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (обикновено
наричана Директива за местообитанията) е най-релевантният законодателен текст на ЕС 
в случая. Съгласно член 12, параграф 1 от Директивата за местообитанията, държавите-
членки вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на 
определени животински видове (сред които са и всички видове прилепи), както и за 
забрана на всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка 
на такива животни. Дерогации от изискването за тази стриктна защита са позволени 
само в ограничени случаи, съгласно указаното в член 16.

Комисията е изпратила писмо до органите на Обединеното кралство с искане за 
сведения и пояснения относно прилагането на Директивата за местообитанията във 
връзка с твърденията, изложени в тази петиция.

Органите на Обединеното кралство са информирали Комисията, че по отношение на 
заявлението за застрояване на земята до Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Заявление
№. 08/00173/FUL) съответните изисквания на директивата са били приложени.

Директивата за местообитанията е транспонирана в правото на Обединеното кралство 
посредством Наредбите за опазване на околната среда (естествените местообитания) от 
1994 г. (както са изменени), известни още като Наредби за местообитанията. 
Разпоредбите на членове 12 и 16 от директивата се изпълняват от раздел 3 на 
Наредбите за местообитанията. Съгласно член 3, параграф 4 от Наредбите за 
местообитанията, при изпълнение на своите функции всички компетентни органи (в 
това число и местните органи, отговорни за планирането) трябва да се съобразяват с 
изискванията на Директивата за местообитанията, доколкото изпълнението на 
въпросните функции може да засегне тези изисквания.

В този случай заявлението за разрешение за строеж е било отхвърлено през септември 
2008 г. тъй като предложеният строеж е бил счетен за неподходящ. Въпреки това, при 
разглеждането на заявлението е била извършена оценка на мястото от Greater 
Manchester Ecology Unit, действащ от името на Tameside Metropolitan Borough Council. 
Съгласно направеното заключение „нито едно от местата няма значителна екологична 
стойност“. По време на извършването на оценката не е било открито доказателство за 
наличие на места за почивка или размножаване на прилепи.

Заключение

Информацията, предоставена от Обединеното кралство, показва не само, че 
предложеният строеж не е получил разрешение за строеж, но също и че е била 
извършена оценка на въздействието върху околната среда съгласно разпоредбите на 

                                               
1 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна
ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Директивата за местообитанията. Следователно Комисията не счита, че в този случай е
налице нарушение на законодателството на ЕС.


