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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1025/2008, ko „Hazelhurst” iedzīvotāju asociācijas vārdā
iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais B. H. un kam pievienoti 
297 paraksti, par iebildumiem pret māju celtniecības projektu Ashton-Under-Lyne
(Lankašīra, Apvienotā Karaliste)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret „New Charter Housing Trust” priekšlikumu būvēt mājas 
divās vietās netālu no Hazelhurst ceļa Ashton-Under-Lyne (Lankašīra, Apvienotā Karaliste). 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attiecīgajās vietās dzīvo lielas vairojošos sikspārņu 
kolonijas un citi savvaļas dzīvnieki un nav veikts šī projekta ietekmes uz vidi novērtējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret „New Charter Housing Trust” priekšlikumu būvēt mājas 
divās vietās netālu no Hazelhurst ceļa Ashton-Under-Lyne (Lankašīra, Apvienotā Karaliste). 
Pēc lūgumraksta iesniedzēja apgalvotā attiecīgajās vietās dzīvo lielas vairojošos sikspārņu 
kolonijas un citi savvaļas dzīvnieki un nav veikts šī projekta ietekmes uz vidi novērtējums.

Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka ir vispārzināms, ka lielas vairojošos sikspārņu kolonijas 
abas vietas netālu no Hazelhurst ceļa Ashton-Under-Lyne (Lankašīra, Apvienotā Karaliste) 
izmanto kā laktas un dabiskus pārlidošanas ceļus. Ir jāņem vērā arī citi savvaļas dzīvnieki un 
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dzīvžogi.

Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka vietējā plānošanas pārvalde nedomā veikt ekoloģisku 
pārbaudi, lai noteiktu ierosinātās māju būvniecības ietekmi uz vidi.

Attiecībā uz iepriekš minētajām problēmām lūgumraksta iesniedzējs pauž šī apvidus cilvēku 
ievērojamās bažas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pirmkārt, ES intereses šajā lietā ir saistītas ar faktu, ka visas sikspārņu sugas ir Padomes 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu 
direktīva)1 IV pielikuma sarakstā, un šī direktīva tās stingri aizsargā. Saskaņā ar direktīvas 
12. pantu dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dabiskajā izplatības areālā 
izveidotu stingras aizsardzības sistēmu dzīvnieku sugām, kas ir IV pielikuma sarakstā, 
aizliedzot inter alia vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti direktīvas 16. pantā, dalībvalstis drīkst atkāpties no 
šiem noteikumiem, ja nav apmierinošas alternatīvas un ja netiek kaitēts attiecīgo sugu 
populāciju saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības areālā. 
Dalībvalstīm nav jāsaņem iepriekšēja Eiropas Komisijas piekrišana attiecībā uz atkāpju 
izmantošanu saskaņā ar direktīvu, bet ir jāziņo par to izmantošanu divreiz gadā.

Lūgumraksta iesniedzējs sniedza ierobežotu informāciju, tikai norādot, ka ierosinātās 
attīstības apvidus kā laktas un dabiskos pārlidošanas ceļus izmanto lielas sikspārņu kolonijas 
un ka vietējā plānošanas pārvalde nav veikusi nepieciešamos ekoloģiskos novērtējumus, lai 
noteiktu ietekmi uz vidi.

Secinājumi

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir sniedzis ierobežotu informāciju par apjomu, kādā attīstība 
var ietekmēt sikspārņu sugas, ko aizsargā ES dabas tiesību akti, tiek uzskatīts, ka varas 
iestādes nav veikušas nepieciešamos novērtējumus, lai noskaidrotu faktus. Tāpēc Komisija 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm pieprasīs izskaidrojumu par lūgumraksta iesniedzēja 
paustajiem apgalvojumiem. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par veiktās izpētes 
rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Kā jau paskaidrots iepriekšējā paziņojumā, Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību (saukta par Dzīvotņu direktīvu)2 šajā gadījumā 
ir visatbilstīgākais ES tiesību akts. Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punktā noteikts, ka 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību.
3 OV L 206, 22.7.1992.
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dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izveidotu stingras aizsardzības sistēmu 
zināmām dzīvnieku sugām (arī visām sikspārņu sugām), tostarp aizliedzot šo dzīvnieku 
vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu. Atkāpes no šiem stingrajiem 
aizsardzības noteikumiem ir pieļaujamas vienīgi ierobežotos apstākļos, kas noteikti 16. pantā.

Komisija Apvienotās Karalistes varas iestādēm saistībā ar lūgumrakstā minētajiem 
apgalvojumiem pieprasīja sniegt informāciju un paskaidrojumu par Dzīvotņu direktīvas 
piemērošanu. 

Apvienotās Karalistes varas iestādes informēja Komisiju, ka, izvērtējot teritorijas pie 
Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lankašīra, Apvienotā Karaliste) attīstības projekta 
pieteikumu (pieteikums Nr. 08/00173/FUL), tika piemēroti atbilstīgie direktīvas noteikumi. 

Dzīvotņu direktīva Apvienotās Karalistes tiesību aktos ir transponēta 1994. gada Aizsardzības 
(dabisko dzīvotņu u. c.) noteikumos (ar grozījumiem), kas plašāk zināmi kā Dzīvotņu 
noteikumi. Direktīvas 12. un 16. panta noteikumi tiek īstenoti ar Dzīvotņu noteikumu 3. daļā 
minētajām prasībām. Dzīvotņu noteikumu 3. panta 4. punkts nosaka, ka visām kompetentajām 
iestādēm, īstenojot savas funkcijas, ir jāņem vērā Dzīvotņu direktīvas prasības tādā apmērā, 
kādā uz tām attiecas šo funkciju veikšana.  

Šajā gadījumā būvdarbu atļaujas piešķiršanas pieprasījums 2008. gada septembrī tika 
noraidīts, jo šis priekšlikums tika novērtēts kā nepiemērots attīstībai. Tomēr, izskatot šo 
pieprasījumu, attiecīgajā teritorijā tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un to Tameside
pilsētas pašvaldības padomes vārdā veica organizācija Greater Manchester Ecology Unit. 
Viņi secināja, ka „nevienai no šīm teritorijām nav nozīmīgas ekoloģiskās vērtības”. Veicot 
novērtējumu, šajā teritorijā netika atrastas sikspārņu vairošanās vai atpūtas vietas.

Secinājumi

Apvienotās Karalistes sniegtā informācija apstiprināja, ka ierosinātajam būvprojektam netika 
piešķirta būvdarbu atļauja un tika veikts arī teritorijas ekoloģiskais novērtējums, ņemot vērā 
Dzīvotņu direktīvā noteiktās prasības. Tāpēc šajā gadījumā Komisija nekonstatē nekādus ES 
tiesību aktu pārkāpumus.”


