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Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1025/2008, którą złożył B.H. (Wielka Brytania), w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Hazelhurst, z 297 podpisami, w sprawie 
sprzeciwu wobec przedsięwzięcia budowy domów w Ashton-Under-Lyne 
(Lancashire, Wielka Brytania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się propozycji New Charter Housing Trust dotyczącej budowy 
domów po dwóch stronach drogi Hazelhurst w Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Wielka 
Brytania). Według składającego petycję na odnośnych obszarach występują duże kolonie 
lęgowe nietoperzy i inne gatunki dzikich zwierząt, zaś w związku z przedmiotowym 
przedsięwzięciem nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję sprzeciwia się propozycji New Charter Housing Trust dotyczącej budowy 
domów po dwóch stronach drogi Hazelhurst w Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Wielka 
Brytania). Według składającego petycję na odnośnych obszarach występują duże kolonie 
lęgowe nietoperzy i inne gatunki dzikich zwierząt, zaś w związku z przedmiotowym 
przedsięwzięciem nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na środowisko.

Składający petycję twierdzi, że powszechnie wiadomo, iż duże kolonie lęgowe nietoperzy 
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wykorzystują tereny po obu stronach drogi Hazelhurst w Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Wielka Brytania) jako siedliska, a nad tymi terenami przebiegają ich naturalne trasy lotu. 
Należy też uwzględnić inne gatunki dzikich zwierząt oraz żywopłoty. 

Składający petycję zarzuca, że wydział ds. planowania miejscowego nie zamierza 
przeprowadzić audytu ekologicznego, aby ustalić oddziaływanie proponowanych prac 
budowlanych na środowisko naturalne.

Składający petycję wyraża głębokie zaniepokojenie miejscowej ludności w odniesieniu do 
wspomnianych kwestii.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zainteresowanie UE tą sprawą wiąże się przede wszystkim z faktem, iż wszystkie gatunki 
nietoperzy figurują w załączniku IV i są ściśle chronione na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa 
siedliskowa)1. Art. 12 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania 
wymaganych środków w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku IV lit. a) w ich naturalnym zasięgu, zakazujące między innymi 
pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 przedmiotowej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od tych przepisów pod warunkiem, że nie ma 
zadowalającej alternatywy i że odstępstwo nie jest szkodliwe dla zachowania populacji 
danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu. Państwa 
członkowskie nie muszą uzyskać uprzedniego zezwolenia Komisji Europejskiej na 
zastosowanie odstępstw na mocy przedmiotowej dyrektywy, są jednak zobowiązane co dwa 
lata sporządzać sprawozdanie w tej sprawie. 

Oprócz informacji, iż obszary proponowane pod zabudowę wykorzystywane są przez duże 
kolonie nietoperzy jako siedliska, a nad terenami tymi przebiegają ich naturalne trasy lotu, zaś 
wydział ds. planowania miejscowego nie dokonał niezbędnych ocen ekologicznych w celu 
ustalenia oddziaływania na środowisko naturalne, składający petycję przedstawił niewiele 
danych.

Wnioski

Choć składający petycję przedstawił ograniczone informacje na temat zakresu, w jakim 
budowa może oddziaływać na gatunki nietoperzy chronione na mocy prawodawstwa UE 
dotyczącego ochrony środowiska naturalnego, zarzuca się władzom, że nie przeprowadziły 
one niezbędnych ocen w celu ustalenia faktów. W związku z tym Komisja będzie się 
domagać od władz brytyjskich wyjaśnień w sprawie zarzutów przedstawionych w niniejszej 
petycji. Komisja poinformuje Komisję Petycji o wyniku tego dochodzenia.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w poprzednim komunikacie dyrektywa Rady 
92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(powszechnie nazywaną dyrektywą siedliskową) stanowi w przedmiotowej sprawie 
najważniejszy unijny akt ustawodawczy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy siedliskowej 
państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wymagane środki w celu ustanowienia systemu 
ścisłej ochrony gatunków zwierząt (obejmujących wszystkie gatunki nietoperzy) 
zakazującego pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku tych 
zwierząt. Wyjątki od tego obowiązku ścisłej ochrony możliwe są wyłącznie w ograniczonych 
okolicznościach, jak zostało to określone w art. 16.

Komisja zwróciła się na piśmie do władz Wielkiej Brytanii o przekazanie informacji 
i wyjaśnień dotyczących stosowania dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do zarzutów 
przedstawionych w przedmiotowej petycji.

Władze Wielkiej Brytanii poinformowały Komisję, że odnośne postanowienia przedmiotowej 
dyrektywy zostały zastosowane w kontekście wniosku dotyczącego budowy domów po 
dwóch stronach drogi Hazelhurst w Ashton-Under-Lyne (wniosek nr 08/00173/FUL). 

Dyrektywa siedliskowa została transponowana do prawa brytyjskiego za pośrednictwem 
zmienionego rozporządzenia z 1994 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych (Conservation 
(Natural Habitats &c.) Regulations 1994), zwanego rozporządzeniem siedliskowym. 
Postanowienia zawarte w art. 12 i 16 dyrektywy siedliskowej zostały wdrożone za 
pośrednictwem 3. części rozporządzenia siedliskowego. Art. 3 ust. 4 rozporządzenia 
siedliskowego stanowi, że wykonując powierzone im funkcje, właściwe władze (w tym 
lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego) zobowiązane są uwzględniać wymogi 
określone w dyrektywie siedliskowej w takim zakresie, w jakim pełnione przez nie funkcje 
mogą wpływać na te wymogi.

W omawianym przypadku wniosek o wydanie zezwolenia na budowę został odrzucony we 
wrześniu 2008 r., ponieważ przedstawiona propozycja została uznana za nieodpowiednie 
przedsięwzięcie. W ramach rozpatrywania przedmiotowego wniosku właściwy departament 
ds. ekologii (Greater Manchester Ecology Unit) przeprowadził w imieniu Tameside 
Metropolitan Borough Council ocenę terenów pod budowę. Na podstawie wyników tej oceny 
stwierdzono, że „żaden z tych terenów nie ma istotnych wartości ekologicznych”. W trakcie 
przeprowadzania oceny nie znaleziono na tych obszarach ani siedlisk nietoperzy ani miejsc 
wylęgu.

Wniosek

Informacje dostarczone przez władze Wielkiej Brytanii nie tylko potwierdziły, że nie 
udzielono zezwolenia na budowę planowej inwestycji, ale również że przeprowadzona została 
ocena oddziaływania na środowisko, uwzględniająca wymogi określone w dyrektywie 
siedliskowej. W związku z powyższym Komisja nie stwierdza w tym przypadku naruszenia 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.
Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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prawodawstwa UE.


