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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1025/2008, του B. H., βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης κατοίκων του Hazelhurst, η οποία συνοδεύεται από 297 υπογραφές, 
σχετικά με την αντίθεσή του προς ένα έργο ανέγερσης κατοικιών στο Ashton-
Under-Lyne (Lancashire, Ηνωμένο Βασίλειο)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην πρόταση της New Charter Housing Trust να κατασκευάσει 
κατοικίες σε δύο σημεία του Hazelhurst Road στο Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Ηνωμένο 
Βασίλειο). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εν λόγω χώροι φιλοξενούν μεγάλες αποικίες 
νυχτερίδων αναπαραγωγής και άλλη άγρια πανίδα ενώ καμία μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δεν έχει διεξαχθεί αναφορικά με το εν λόγω έργο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην πρόταση της New Charter Housing Trust να κατασκευάσει 
κατοικίες σε δύο σημεία του Hazelhurst Road στο Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Ηνωμένο 
Βασίλειο). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εν λόγω χώροι φιλοξενούν μεγάλες αποικίες 
νυχτερίδων αναπαραγωγής και άλλη άγρια πανίδα, ενώ δεν έχει διεξαχθεί καμία μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με το εν λόγω έργο.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχουν μεγάλες αποικίες 
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αναπαραγωγικών νυχτερίδων που χρησιμοποιούν δύο σημεία του Hazelhurst Road στο 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Ηνωμένο Βασίλειο) ως τόπους ανάπαυσης και φυσικές 
πορείες πτήσης. Υπάρχουν και άλλα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας και θαμνοφράχτες που 
πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το τοπικό τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού δεν πρόκειται να 
διεξαγάγει οικολογικό έλεγχο για να διαπιστώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προτεινόμενων οικοδομικών έργων. 

Ο αναφέρων εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του πληθυσμού στην περιοχή, σε σχέση με τα 
ανωτέρω θέματα. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το κοινοτικό ενδιαφέρον σε αυτήν την περίπτωση σχετίζεται πρωτίστως με το γεγονός ότι όλα 
τα είδη νυχτερίδων απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και προστατεύονται αυστηρά βάσει της 
οδηγίας 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους))1. Το άρθρο 12 απαιτεί τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής 
προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV, στην 
περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τη βλάβη ή 
καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει άλλη 
αποτελεσματική λύση και ότι η παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση, σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή της φυσικής 
του κατανομής. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να λάβουν την εκ των προτέρων συμφωνία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση παρεκκλίσεων βάσει της οδηγίας, αλλά 
πρέπει να υποβάλλουν έκθεση για τη χρήση αυτών σε διετή βάση.

Ο αναφέρων παρείχε περιορισμένες πληροφορίες πέραν της δηλώσεως ότι οι περιοχές της 
προταθείσας κατασκευής έργων χρησιμοποιούνται από μεγάλες αποικίες νυχτερίδων ως τόποι 
ανάπαυσης και φυσικές πορείες πτήσης και ότι το τοπικό τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού 
δεν έχει προβεί στις απαραίτητες οικολογικές εκτιμήσεις ώστε να διαπιστώσει τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Συμπεράσματα

Ενώ είναι περιορισμένες οι πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων σε σχέση με την έκταση
στην οποία πλήττονται από την ανάπτυξη τα είδη νυχτερίδων που προστατεύονται βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι δεν έχουν διενεργηθεί οι 
απαραίτητες εκτιμήσεις από τις αρχές ώστε να διαπιστώσουν τα γεγονότα. Επομένως, η 
Επιτροπή θα ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους 
ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην αναφορά. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με την έκβαση της εν λόγω έρευνας.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Όπως διευκρινίζεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, η οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου 
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
(γνωστή ως «η οδηγία για τους οικοτόπους») είναι η σχετικότερη νομοθεσία της ΕΕ για 
αυτήν την περίπτωση. Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας για τους οικοτόπους 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς 
αυστηρής προστασίας ορισμένων ζωικών ειδών (που περιλαμβάνουν όλα τα είδη 
νυχτερίδων), συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της βλάβης ή καταστροφής των τόπων 
αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης των εν λόγω ζώων.  Παρεκκλίσεις από την εν λόγω 
αυστηρή προστασία επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπως ορίζεται στο 
άρθρο 16.  

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας πληροφορίες 
και διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους σε σχέση με 
τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην αναφορά. 

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι εφαρμόστηκαν οι σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας όσον αφορά την αίτηση ανάπτυξης γης στο Hazelhurst Road στο
Ashton-Under-Lyne (αριθμός αίτησης 08/00173/FUL). 

Η οδηγία για τους οικοτόπους μεταφέρθηκε στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου με τους 
κανονισμούς διατήρησης (φυσικών οικοτόπων, κτλ.) του 1994 (όπως τροποποιήθηκαν) που 
είναι γνωστοί ως «κανονισμοί για τους οικοτόπους». Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 16 της 
οδηγίας εφαρμόζονται από το τρίτο μέρος των κανονισμών για τους οικοτόπους.  Ο 
κανονισμός 3, παράγραφος 4, των κανονισμών για τους οικοτόπους απαιτεί, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, κάθε αρμόδια αρχή (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πολεοδομικών αρχών) να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους 
στο μέτρο που επηρεάζονται από την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας δεν έγινε αποδεκτή τον 
Σεπτέμβριο του 2008, διότι η πρόταση θεωρήθηκε μη ενδεδειγμένο αναπτυξιακό έργο. 
Εντούτοις, κατά την εξέταση της αίτησης, διενεργήθηκε αξιολόγηση της τοποθεσίας από την 
οικολογική μονάδα του Greater Manchester για λογαριασμό του συμβουλίου του 
μητροπολιτικού δήμου του Tameside («Tameside Metropolitan Borough Council»). Το 
συμπέρασμά της ήταν ότι «καμία τοποθεσία δεν έχει σημαντική οικολογική αξία». Δεν 
εντοπίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης φωλιάς ή τόπου αναπαραγωγής νυχτερίδων κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν όχι μόνο ότι δεν 
χορηγήθηκε οικοδομική άδεια για το προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο, αλλά και ότι 
διενεργήθηκε οικολογική αξιολόγηση της τοποθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση.


