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Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1025/2008 af B.H., britisk statsborger, for Hazelhurst Residents 
Association, og 297 medunderskrivere, om modstand mod et boligbyggeri i 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod et forslag fra New Charter Housing Trust om opføring af huse på 
to lokaliteter ved Hazelhurst Road Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Det Forenede 
Kongerige). Ifølge andrageren findes der på disse lokaliteter store bestande af ynglende 
flagermus og andet dyreliv, og der vil ikke blive foretaget en undersøgelse af indvirkningen 
på miljøet i forbindelse med projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren protesterer mod et forslag fra New Charter Housing Trust om opføring af huse på 
to lokaliteter ved Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Det Forenede 
Kongerige). Ifølge andrageren findes der på disse lokaliteter store bestande af ynglende 
flagermus og andet dyreliv, og der vil ikke blive foretaget en undersøgelse af indvirkningen 
på miljøet i forbindelse med projektet.

Andrageren hævder, at det er almindeligt kendt, at de to lokaliteter ved Hazelhurst Road, 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Det Forenede Kongerige), er sovesteder og naturlige 
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flyveruter for store bestande af ynglende flagermus. Der er også andet dyreliv og levende 
hegn at tage med i betragtning.

Andrageren hævder, at det lokale anlægskontor ikke vil foretage en undersøgelse af, hvilken 
indvirkning de foreslåede anlægsarbejder vil få på miljøet.

Andrageren giver udtryk for den dybe bekymring, som ovennævnte spørgsmål vækker hos 
folk i området.  

Kommissionens bemærkninger

EU's interesse i denne sag skyldes først og fremmest, at alle flagermusarter er nævnt i bilag 
IV og er strengt beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)1. Direktivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne 
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning for de i 
bilag IV nævnte dyrearter i deres naturlige udbredelsesområde, hvilket bl.a. betyder, at der 
nedlægges forbud mod forringelse eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder.

I henhold til betingelserne i direktivets artikel 16 kan medlemsstaterne fravige disse 
bestemmelser, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer 
opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige 
udbredelsesområde. Medlemsstaterne behøver ikke indhente Kommissionens forudgående 
samtykke, hvad angår deres brug af fravigelser i henhold til direktivet, men de skal indberette 
brugen af dem på halvårlig basis.

Andrageren har stillet begrænsede oplysninger til rådighed ud over at anføre, at de områder, 
hvori de foreslåede anlægsarbejder skal gennemføres, er sovepladser og naturlige flyveruter 
for store bestande af flagermus, samt at det lokale anlægskontor ikke har foretaget den 
nødvendige undersøgelse af anlægsarbejdernes indvirkning på miljøet.

Konklusioner

Mens andrageren kun har fremsat begrænsede oplysninger om, i hvilket omfang 
anlægsarbejderne kan få indvirkning på flagermusarter, der er beskyttet i henhold til EU's 
naturlovgivning, hævdes det, at myndighederne ikke har foretaget den nødvendige 
miljøvurdering med henblik på at klarlægge forholdene. Kommissionen vil derfor anmode 
Det Forenede Kongeriges myndigheder om yderligere oplysninger om påstandene i 
andragendet. Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om resultatet af denne 
undersøgelse."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25 marts 2010.

"Som det fremgår af den foregående meddelelse er Rådets direktiv 92/43/EØF2 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter (sædvanligvis benævnt habitatdirektivet) den mest 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
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relevante EU-lovgivning i dette tilfælde. Habitatdirektivets artikel 12, stk. 1, pålægger 
medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng 
beskyttelsesordning for visse dyrearter (som omfatter alle flagermusearter), herunder forbud 
mod forringelse eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for disse dyr. Afvigelser fra 
denne strenge beskyttelse er kun tilladt i begrænsede tilfælde som anført i artikel 16.  

Kommissionens skrev til de britiske myndigheder for at anmode om oplysninger og 
præcisering vedrørende anvendelsen af habitatdirektivet i tilknytning til de påstande, der 
fremsættes i dette andragende. 

De britiske myndigheder oplyste Kommissionen om, at de relevante bestemmelser i direktivet 
blev anvendt i forbindelse med byggeansøgningen for området ved Hazelhurst Road, Ashton-
Under-Lyne (ansøgning nr. 08/00173/FUL). 

Habitatdirektivet blev gennemført i britisk retsorden ved bevarelsesregulativerne (naturlige 
habitater osv.) 1994 (med senere ændringer), kendt som habitatregulativerne. Direktivets 
artikel 12 og 16 gennemføres med del 3 i habitatregulativerne. I § 3, stk. 4, i 
habitatregulativerne kræves det, at alle kompetente myndigheder (herunder 
lokalplanlægningsmyndigheder) under udøvelsen af deres beføjelser skal tage hensyn til 
kravene i habitatdirektivet, for så vidt de kan berøres af udøvelsen af disse beføjelser.  

I dette tilfælde blev ansøgningen om planlægning afslået i september 2008, fordi forslaget 
blev anset for at være et uegnet byggeri. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen 
gennemførte Greater Manchester Ecology Unit imidlertid en vurdering af området på vegne af 
Tameside Metropolitan Borough Council.  Deres konklusion var, at "ingen af lokaliteterne har 
nogen væsentlig økologisk værdi". Der blev ikke konstateret nogen tegn på, at lokaliteten var 
raste- og yngleplads for flagermus, i forbindelse med denne vurdering.

Konklusion

De oplysninger, som Det Forenede Kongerige har fremsendt, har ikke blot bekræftet, at det 
foreslåede byggeri ikke fik byggetilladelse, men også, at der blev gennemført en økologisk 
vurdering af området i lyset af kravene i habitatdirektivet. Kommissionen kan derfor ikke 
påvise nogen overtrædelse af EU-lovgivningen i denne sag."


