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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1025/2008 dėl prieštaravimo namų statybos projektui Aštone prie 
Laino (Lankašyras, Jungtinė Karalystė), kurią pateikė Didžiosios Britanijos 
pilietis B. H. Hazelhurst gyventojų asociacijos vardu, su 297 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja bendrovės New Charter Housing Trust pasiūlymui statyti 
namus dviejose netoli Hazelhurst kelio, Aštone prie Laino (Lankašyras, Jungtinė Karalystė) 
esančiose vietose. Anot peticijos pateikėjo, tose vietose veisiasi didelės šikšnosparnių ir kitų 
laukinių gyvūnų kolonijos, o projekto poveikio aplinkai vertinimas neatliktas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas prieštarauja bendrovės New Charter Housing Trust pasiūlymui statyti 
namus dviejose netoli Hazelhurst kelio, Aštone prie Laino (Lankašyras, Jungtinė Karalystė) 
esančiose vietose. Anot peticijos pateikėjo, tose vietose veisiasi didelės šikšnosparnių ir kitų 
laukinių gyvūnų kolonijos, o projekto poveikio aplinkai vertinimas neatliktas.

Peticijos pateikėjas teigia, jog visuotinai žinoma, kad dviejose netoli Hazelhurst kelio, Aštone 
prie Laino (Lankašyras, Jungtinė Karalystė) esančiose vietose veisiasi didelės šikšnosparnių 
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kolonijos – šios vietos yra jų buveinės ir natūralūs skraidymo keliai. Reikia atsižvelgti ir į 
kitus laukinius gyvūnus bei gyvatvores. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad vietos projektavimo skyrius nesirengia atlikti ekologinio audito 
ir nustatyti siūlomų statybos darbų poveikio aplinkai.

Peticijos pateikėjas reiškia didelį šio rajono žmonių susirūpinimą minėtais klausimais. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

ES interesas šiuo atveju pirmiausia susijęs su tuo, kad visos šikšnosparnių rūšys įtrauktos į 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
(Buveinių direktyvos)1 IV priedą ir pagal šią direktyvą griežtai saugomos. Direktyvos 
12 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių sukurti griežtos 
IV priede išvardytų gyvūnų rūšių apsaugos jų paplitimo areale sistemai, kuria būtų draudžiama, 
inter alia, bloginti ar naikinti veisimosi arba poilsio vietas.

Laikydamosi direktyvos 16 straipsnyje išdėstytų sąlygų, valstybės narės gali nukrypti nuo šių 
nuostatų, jeigu nėra patenkinamo pakaitalo ir šis nukrypimas nekenkia atitinkamų rūšių 
populiacijų palankios būklės jų paplitimo areale išsaugojimui. Norėdamos pasinaudoti 
direktyvoje numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, valstybės narės neprivalo gauti 
išankstinio Europos Komisijos sutikimo, tačiau turi kas dvejus metus pranešti apie jų 
panaudojimą. 

Peticijos pateikėjas pateikė mažai informacijos – jis iš esmės tik nurodė, kad siūlomų plėtros 
projektų vietose paplitusios didelės šikšnosparnių kolonijos, kurioms šios vietos yra jų 
buveinės ir natūralūs skraidymo keliai, ir kad vietos projektavimo skyrius neatliko reikiamų 
ekologinių įvertinimų poveikiui aplinkai nustatyti. 

Išvados

Nors peticijos pateikėjas pateikė mažai informacijos apie tai, kokį poveikį plėtros projektai 
gali turėti pagal ES gamtos teisės aktus saugomoms šikšnosparnių rūšims, teigiama, kad 
valdžios institucijos neatliko reikiamų įvertinimų faktams nustatyti. Todėl Komisija sieks, kad 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškintų peticijoje pateikiamus teiginius. Komisija 
Peticijų komitetui praneš apie šios užklausos rezultatus.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Kaip buvo išaiškinta ankstesniame komunikate, su šiuo atveju labiausiai susijęs ES teisės 
aktas yra Tarybos direktyva 92/43/EEB2 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
bei floros apsaugos.
OL L 206, 1992 7 22.
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apsaugos (bendrai vadinama Buveinių direktyva). Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje 
reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi būtinų priemonių tam tikrų gyvūnų rūšių (šiai 
kategorijai priklauso visos šikšnosparnių rūšys) griežtos apsaugos sistemai sukurti, įskaitant 
draudimą bloginti ar naikinti tokių gyvūnų veisimosi arba poilsio vietas. Nukrypti nuo šios 
griežtos apsaugos galima tik esant ribotoms sąlygoms, kurios išdėstytos 16 straipsnyje. 

Komisija kreipėsi į Jungtinės Karalystės valdžios institucijas prašydama informacijos ir 
išaiškinimo apie Buveinių direktyvos taikymą šioje peticijoje pateiktų įtarimų atžvilgiu. 

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad atitinkamos direktyvos 
nuostatos buvo taikomos paraiškai statyboms panaudoti žemę netoli Hazelhurst kelio, Aštone 
prie Laino (paraiška Nr. 08/00173/FUL). 

Buveinių direktyva 1994 m. buvo perkelta į Jungtinės Karalystės teisę Apsaugos (natūralių 
buveinių ir pan.) taisyklėmis (su pakeitimais), žinomomis kaip Buveinių taisyklės. Direktyvos 
12 ir 16 straipsnio nuostatos įgyvendinamos Buveinių taisyklių 3 dalimi. Buveinių taisyklių 
3 taisyklės 4 dalyje reikalaujama, kad kiekviena kompetentinga valdžios institucija (įskaitant 
vietos planavimo institucijas), vykdydama savo funkcijas, privalo atsižvelgti į Buveinių 
direktyvos reikalavimus tiek, kiek jie gali būti susiję su tokių funkcijų vykdymu. 

Šiuo atveju paraiška planavimo leidimui gauti buvo atmesta 2008 m. rugsėjo mėn., nes 
pasiūlymas buvo laikomas netinkama plėtra. Tačiau, svarstant paraišką, Didžiojo Mančesterio 
ekologijos skyrius Taimsaido municipalinio rajono tarybos vardu atliko statybų vietos 
vertinimą. Jų išvada buvo tokia, kad „nei viena vieta neturi reikšmingos ekologinės vertės“. 
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta šikšnosparnių poilsio ar veisimosi vietų.

Išvada

Jungtinės Karalystės pateikta informacija patvirtino, jog ne tik nebuvo suteiktas planavimo 
sprendimas planuojamai plėtrai, bet taip pat buvo atliktas vietos ekologinis vertinimas, 
atsižvelgiant į Buveinių direktyvos reikalavimus. Taigi šiuo atveju Komisija negali nustatyti 
jokio ES teisės aktų pažeidimo.


