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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1025/2008, adresată de B. H., de cetățenie britanică, în numele 
Hazelhurst Residents Association, însoțită de 297 de semnături, privind 
opunerea față de un proiect de construcție de case în Ashton-Under-Lyne 
(Lancashire, Regatul Unit)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune propunerii făcute de New Charter Housing Trust de a construi case pe 
cele două terenuri din afara Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regatul Unit). 
Potrivit petiționarului, cele două terenuri ar găzdui colonii mari de lilieci reproducători și alte 
forme de viață sălbatică și nu a fost derulat niciun studiu de impact asupra mediului cu privire 
la acest proiect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiția

Petiționarul se opune propunerii făcute de New Charter Housing Trust de a construi case pe 
cele două terenuri din afara Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, UK). Potrivit 
petiționarului, cele două terenuri ar găzdui colonii mari de lilieci reproducători și alte forme 
de viață sălbatică și nu a fost derulat niciun studiu de impact asupra mediului cu privire la 
acest proiect.

Petiționarul susține că este bine știut faptul că există colonii mari de lilieci reproducători care 
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folosesc cele două terenuri din afara Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, UK) 
ca locuri de odihnă și rute migratoare naturale. De asemenea, există alte forme de viață 
sălbatică și garduri vii care trebuie luate în considerare.

Petiționarul afirmă că departamentul local de planificare nu va efectua un audit ecologic 
pentru a stabili impactul asupra mediului al lucrărilor de construcție propuse.

Petiționarul exprimă profunda îngrijorare a locuitorilor din zonă cu privire la chestiunile de 
mai sus.

Observațiile Comisiei privind petiția

Interesul UE în acest caz este legat în primul rând de faptul că toate speciile de lilieci figurează 
pe lista din anexa IV și sunt strict protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate)1. 
Articolul 12 din directivă solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a institui un 
sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale enumerate în anexa IV în aria lor de 
extindere naturală, interzicând, printre altele, deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere 
sau de odihnă.

Conform condițiilor prevăzute la articolul 16 din directivă, statele membre pot deroga de la 
aceste dispoziții cu condiția ca derogarea să nu afecteze negativ menținerea populațiilor din 
speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală și în 
măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare. Statele membre nu sunt obligate 
să obțină acordul prealabil al Comisiei Europene pentru utilizarea derogărilor prevăzute în 
directivă, însă trebuie să prezinte un raport privind utilizarea acestora, la fiecare doi ani.

Petiționarul a furnizat puține informații în alte scopuri decât pentru indicarea faptului că 
terenurile construcției propuse sunt utilizate de colonii mari de lilieci ca locuri de odihnă și 
rute migratoare naturale și că departamentul local de planificare nu a efectuat evaluările 
ecologice necesare pentru a stabili impactul asupra mediului.

Concluzii

Deși există puține informații furnizate de petiționar referitoare la măsura în care construcția 
poate afecta speciile de lilieci care sunt protejate de legislația UE privind natura, se presupune 
faptul că autoritățile nu au efectuat evaluările necesare pentru a stabili starea de fapt a 
lucrurilor. Prin urmare, Comisia va solicita clarificări din partea autorităților Marii Britanii cu 
privire la afirmațiile făcute în cadrul petiției. Comisia va informa Comisia pentru petiții cu 
privire la rezultatul acestei investigații.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Astfel cum s-a explicat în comunicarea anterioară, Directiva 92/43/CEE a Consiliului2 privind 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 Directiva 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
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conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (cunoscută drept 
Directiva Habitate) este cel mai relevant act legislativ pentru acest caz. Articolul 12 alineatul (1) 
din Directiva privind habitatele solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a institui 
un sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale (inclusiv a tuturor speciilor de lilieci), 
incluzând interdicția privind deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă a 
acestor animale. Derogările de la această protecție riguroasă sunt permise numai în cazuri 
limitate, în conformitate cu prevederile articolului 16.

Comisia a scris autorităților din Regatul Unit pentru a solicita informații și clarificări cu 
privire la aplicarea Directivei privind habitatele în legătură cu afirmațiile din cadrul acestei 
petiții.

Autoritățile britanice au informat Comisia că prevederile relevante ale directivei au fost 
aplicate în ceea ce privește cererea de exploatare a terenului de la Hazelhurst Road, Ashton-
Under-Lyne (Cererea nr. 08/00173/FUL).

Directiva Habitate a fost transpusă în legislația Regatului Unit prin intermediul 
Regulamentelor privind conservarea (habitate naturale etc.) din 1994, cunoscute drept 
Regulamentele privind habitatele. Prevederile articolelor 12 și 16 din directivă sunt puse în 
aplicare prin intermediul Părții a 3-a a Regulamentelor privind habitatele. Articolul 3 alineatul 
(4) din Regulamentele privind habitatele prevede că, în exercitarea funcțiilor sale, fiecare 
autoritate competentă (inclusiv serviciile locale de urbanism) trebuie să ia în considerare 
cerințele Directivei privind habitatele în măsura în care acestea pot fi afectate de exercitarea 
acestor funcții.

În acest caz, cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism a fost refuzată în septembrie 
2008, deoarece propunerea de construcție a fost considerată ca fiind necorespunzătoare. Cu 
toate acestea, în analizarea cererii, a fost efectuată o evaluare a terenului de către Greater 
Manchester Ecology Unit în numele Tameside Metropolitan Borough Council. Această 
instituție a concluzionat că „niciunul dintre cele două terenuri nu are nicio valoare ecologică 
importantă”. Pe durata acestei evaluări, nu a fost identificată nicio urmă a vreunui loc de 
odihnă sau de reproducere a liliecilor. 

Concluzie

Informațiile furnizate de Regatul Unit au confirmat nu numai că propunerea de construcție nu 
a primit certificatul de urbanism, ci și că terenul a fost supus unei evaluări ecologice, luând în 
considerare prevederile Directivei Habitate. Prin urmare, Comisia nu poate identifica nicio 
încălcare a legislației europene în acest caz.

                                                                                                                                                  
faună și floră sălbatică.
JO L 206, 22.7.1992.


