
CM\810932HU.doc PE428.032v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.3.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: A B.H., brit állampolgár által a hazelhursti lakosok szövetségének nevében 
benyújtott, 1025/2008. számú, 297 aláírást tartalmazó petíció egy Ashton-
Under-Lyne (Lancashire, Egyesült Királyság) területén megvalósítandó 
lakásépítési projekt elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a New Charter Housing Trust csoport arra irányuló javaslata 
ellen, hogy lakásokat építsen a Hazelhurst Road mellett elhelyezkedő két területen Ashton-
Under-Lyne-ban (Lancashire, Egyesült Királyság). A petíció benyújtója szerint a szóban 
forgó területek a párosodó denevérek népes kolóniáinak és egyéb vadon élő állatoknak adnak 
otthont, és a projekttel kapcsolatban nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a New Charter Housing Trust csoport arra irányuló javaslata 
ellen, hogy lakásokat építsen a Hazelhurst Road mellett elhelyezkedő két területen Ashton-
Under-Lyne-ban (Lancashire, Egyesült Királyság). A petíció benyújtója szerint a szóban 
forgó területek a párosodó denevérek népes kolóniáinak és egyéb vadon élő állatoknak adnak 
otthont, és a projekttel kapcsolatban nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot. 
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A petíció benyújtójának állítása szerint köztudott, hogy a Hazelhurst Road mellett 
elhelyezkedő két területet Ashton-Under-Lyne-ban (Lancashire, Egyesült Királyság) a 
párosodó denevérek népes kolóniái használják fészekként és természetes repülési útvonalként. 
Emellett egyéb vadon élő állatokat és az élő sövényt is figyelembe kell venni.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a helyi tervezési osztály nem fog ökológiai vizsgálatot 
végezni annak érdekében, hogy feltárja a javasolt építési munkálatok környezeti hatásait. 

A petíció benyújtója a területen élők mélységes aggodalmának ad hangot a fent említett 
kérdésekkel kapcsolatban.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az EU elsősorban a tekintetben érdekelt a szóban forgó ügyben, hogy a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(élőhelyvédelmi irányelv)1 IV. melléklete valamennyi denevérfajt felsorolja, és azok az irányelv 
értelmében szigorú védelmet élveznek. Az irányelv 12. cikke arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket a IV. mellékletben felsorolt állatfajok 
természetes elterjedési területükön való szigorú védelme érdekében, megtiltva többek között a 
párzási, költő- vagy pihenőhelyek károsítását vagy elpusztítását. 

Az irányelv 16. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban a tagállamok 
engedélyezhetik a rendelkezésektől való eltérést, amennyiben nincs más megfelelő megoldás 
és az eltérés megengedése nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok populációi kedvező 
védettségi állapotának fenntartását az elterjedési területükön. A tagállamok nem kötelesek az 
Európai Bizottság előzetes hozzájárulását kérni, amikor az irányelv értelmében eltéréseket 
kívánnak alkalmazni, azonban az eltérésekről kötelesek kétévente jelentést készíteni.  

A petíció benyújtója korlátozott tájékoztatással szolgált, amely csupán annak kifejtésére terjed 
ki, hogy a javasolt fejlesztésnek otthont adó területek denevérek népes kolóniái számára 
szolgálnak fészekként és természetes repülési útvonalként, valamint hogy a helyi tervezési 
osztály nem végezte el a környezeti hatások feltárására irányuló, szükséges ökológiai 
vizsgálatokat.  

Következtetések

Jóllehet a petíció benyújtója korlátozott tájékoztatással szolgált arra vonatkozóan, hogy a 
szóban forgó fejlesztés milyen mértékben gyakorolhat hatást az uniós természetvédelmi 
jogszabályok értelmében védelmet élvező denevérfajokra, a feltételezés szerint a hatóságok 
nem végezték el a szükséges vizsgálatokat a tények feltárása érdekében.  Következésképpen a 
Bizottság az egyesült királyságbeli hatóságokhoz fordul majd a petícióban ismertetett 
állítások tisztázása érdekében. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban 
forgó vizsgálat eredményeiről.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A korábbi válaszban kifejtettek szerint ebben az ügyben a legfontosabb uniós jogszabály a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelv1 (közismert nevén az élőhelyvédelmi irányelv). Az 
élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket bizonyos állatfajok (köztük az összes denevérfaj) szigorú védelmi 
rendszerének létrehozása érdekében, megtiltva többek között ezen állatok párzási, költő- vagy 
pihenőhelyeinek károsítását vagy elpusztítását. E szigorú védelmi intézkedésektől való eltérés 
kizárólag a 16. cikkben meghatározott körülmények fennállása esetén engedélyezett.  

A Bizottság levelet küldött az Egyesült Királyság hatóságainak azzal a kéréssel, hogy adjon 
tájékoztatást és tisztázza a helyzet az élőhelyvédelmi irányelv e petíció állításaival 
kapcsolatos alkalmazása tekintetében. 

Az Egyesült Királyság hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazták az Ashton-Under-Lyne-ban, a Hazelhurst Road mellett elterülő 
földterület hasznosítására vonatkozó kérelmek esetében (08/00173/FUL sz. kérelem). 

Az élőhelyvédelmi irányelvet az élőhelyvédelmi rendelet néven ismert, a természetes 
élőhelyek védelméről szóló, 1994. évi (módosított) rendelettel (Conservation [Natural 
Habitats, &c.] Regulations 1994) ültették át az Egyesült Királyság jogába. Az irányelv 12. és 
16. cikkében foglalt rendelkezések végrehajtásáról az élőhelyvédelmi rendelet 3. része 
gondoskodik.  Az élőhelyvédelmi rendelet 3. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
valamennyi illetékes hatóság (ideértve a helyi területrendezési hatóságokat is) feladatainak 
gyakorlása során szem előtt tartja az élőhelyvédelmi irányelv előírásait, amennyiben az 
említett feladatok gyakorlása ezeket érintheti.  

Ebben az ügyben az építési engedély iránti kérelmet 2008 szeptemberében elutasították, mert 
úgy ítélték meg, hogy a tervezett területfejlesztés nem helyénvaló. Ami azonban a kérelmet 
illeti, a Tameside Metropolitan Borough Council megbízásából a Greater Manchester Ecology 
Unit elvégezte a terület értékelését, amelyből azt a következtetést vonták le, hogy „egyik 
terület sem képvisel jelentős ökológiai értéket”. Az értékelés során semmilyen bizonyítékot 
nem találtak arra, hogy terület a denevérek pihenő- vagy párzási és költőhelyeként szolgálna.

Következtetés

Az Egyesült Királyságtól kapott tájékoztatás nem csak azt erősítette meg, hogy a tervezett 
területfejlesztés tekintetében nem adták ki az építési engedélyt, de azt is, hogy az 
élőhelyvédelmi irányelv követelményei tekintetében elvégezték a terület ökológiai értékelését. 
A Bizottság ezért ebben az ügyben nem talált az uniós jogszabályok megsértésére utaló jelet.

                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről
HL L 206., 1992.7.22.
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