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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1171/2008, внесена от г-жа Deborah Porter, с британско 
гражданство, от името на Radstock Action Group, относно вредното 
въздействие на планирано строителство върху популация от прилепи в 
Radstock, Bath and North East Somerset (Англия)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията съобщава за предполагаеми нарушения на член 12 от 
Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО), тъй като местните органи в 
Bath and North East Somerset са разрешили строителство в Radstock, известно място за 
почивка за големия подковонос и кафявия дългоух прилеп. Вносителката счита, че 
предложеното саниране и последваща повторна употреба на депото на Brunel би довело 
до унищожаването на временно място за нощен сън за прилепите и на хранителни 
ресурси; следователно проектът би оказал значително неблагоприятно въздействие 
върху местната популация на прилепи в средносрочен до дългосрочен план. 
Вносителката изразява несъгласие с оценката на инвеститора, която предполага 
единствено косвено ограничено въздействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителката на петицията счита, че администрацията на Bath and North East Somerset 
не се е съобразила с член 12 от Директивата за местообитанията по отношение на 
популация на прилепи, в частност на големия подковонос и кафявия дългоух прилеп. 
Тя счита, че администрацията е разрешила строителни дейности, които ще доведат до 
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следните резултати:

 при строителството ще бъде унищожено известно място за почивка за големия 
подковонос прилеп в рамките на мястото за строеж, без да се осигури алтернативно 
място за почивка;

 строителството ще има неблагоприятно въздействие върху свързаността на 
прелетни маршрути и маршрути за набавяне на храна, свързани със засегнатото 
място за почивка и с второ място за почивка за големия подковонос прилеп, 
намиращо се в съседство с мястото за строеж, което според инвеститорите е 
определено като такова въз основа на предполагаемото наличие на курешки;

 прилепите по прелетния маршрут между две специални защитени зони (СЗЗ), 
специалната защитена зона „Bath and Bradford on Avon“ и СЗЗ „Mells Valley“, няма 
да са в състояние да използват мястото (местата) за почивка, което не се смекчава от 
осигуряването на място (места) за почивка по алтернативния (смекчаващ) маршрут;

 строителството има неблагоприятно въздействие върху привидно единствения 
свързващ маршрут между двете СЗЗ, като възпрепятства неговото използване; няма 
доказателства, че планираният алтернативен (смекчаващ) маршрут е подходящ като 
заместител; той не съдържа място за почивка, което само по себе си (поради 
разстоянието между двете СЗЗ) може да доведе до прекратяване на използването на 
свързващия маршрут, независимо от годността на алтернативния маршрут;

 очаква се загуба на едно или повече места за почивка за големите подковоноси 
прилепи, които прелитат до мястото от локални места за почивка;

 строителството ще прекъсне прелетен маршрут в рамките на хранителната зона на 
големи подковоноси прилепи както от СЗЗ „Bath and Bradford on Avon“, така и от 
СЗЗ „Mells Valley“, и не успява да запази стойността на мястото за големите 
подковоноси прилепи, както се препоръчва от „English Nature“;

 изглежда, че строителството прекъсва връзка между големите подковоноси прилепи 
в СЗЗ „Bradford-on-Avon“ и мястото за почивка в „Ammerdown Ice Hous“, много 
важно място за почивка, в което са забелязвани прилепи и от двете СЗЗ; 
строителството може също да прекъсне връзката между специалните защитени зони 
и локалното място за почивка в „Camerton“ (връзката с мястото за почивка в 
„Camerton“ не е била изследвана с радио проследяване);

 строителството ще доведе до обезпокояване и загуба на важни хранителни ресурси 
за кафявите дългоухи прилепи (които разполагат с родилно място за почивка в 
съседство с мястото за строеж), което би могло да причини повреждане на мястото 
за почивка в сградата, намираща се в съседство с мястото за строеж, и 
обезпокояване на представителите на вида в зоната „Bristol Regional Environmental 
Records“, в която тези прилепи са редки;

 строителството, поради обезпокояването със светлини, ще причини загуба на 
свързаност и с двете зони на компенсация за кафявите дългоухи прилепи, 
маршрути, които могат да са важни за миграцията и за генетичния обмен за този вид 
прилепи в широк периметър, съставлявайки обезпокояване на представителите на 
вида в зоната „Bristol Regional Environmental Records“;
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 ще има загуба на хранителни ресурси за редица видове прилепи, включително за 
редкия вид прилеп на Натузий (Pipistrellus nathusii), който почива локално, макар че 
въздействието върху този вид и неговото състояние на опазване не са били 
изследвани; има само няколко известни места за почивка за прилепа на Натузий в 
Обединеното кралство.

Вносителката също твърди, че оценките на последствията от предложеното 
строителство върху популацията от прилепи са били неубедителни и недостатъчно 
взискателни или ясни за адекватно определяне на стойността на мястото на строежа за 
местните популации на прилепи. Вносителката изразява аргумент, че в резултат на това 
заключенията, направени от това проучване, са ненадеждни.

Вносителката е публикувала петицията в интернет на адрес
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

Интересът на ЕС в този случай е основно свързан с факта, че всички популации на 
прилепи са изброени в приложение IV и са строго защитени съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна (Директива за местообитанията)1. Член 12 от директивата изисква държавите-
членки да вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на 
животинските видове, посочени в приложение IV, в техните естествени области на 
разпространение, като се забранява, наред с другото, повреждане или унищожаване на 
места за размножаване или почивка. 

В съответствие с условията, установени в член 16 от директивата, държавите-членки 
могат да предоставят дерогация от тези разпоредби при условие, че няма друго 
задоволително решение и че дерогацията няма вредно въздействие върху запазването 
на популациите от засегнатия вид при благоприятно състояние на опазване в областта
на естественото им разпространение. Държавите-членки не са задължени да получават 
предварително съгласие от Европейската комисия по отношение на употребата на 
дерогации съгласно директивата, но трябва да представят доклад на всеки две години 
относно употребата на дерогации. 

Въпреки това вносителката твърди, че условията, които биха се прилагали за 
използването на дерогации в този случай, включително предвидените мерки за 
смекчаване, няма да бъдат достатъчни за справяне с произтичащите от строителството 
заплахи спрямо прилепите.

Освен това, няколко вида прилепи, сред които е големият подковонос прилеп 
(Rhinolophus ferrumequinum), също са изброени в приложение II към директивата, което 
изисква от държавите-членки да определят специални защитени зони (СЗЗ) за видовете. 
Член 6 от директивата съдържа набор от консервационни и процедурни защитни мерки, 
които се прилагат спрямо СЗЗ. Те включват необходимостта всеки план или проект, 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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който може да засегне мястото, да бъде подложен на подходяща оценка в светлината на 
целите на съхраняването на това място.

Вносителката е споменала две СЗЗ с голямо значение в Обединеното кралство за 
големия подковонос прилеп в областта на строежа. Според информацията от „Joint 
Nature Conservation Committee“, СЗЗ „Bath and Bradford on Avon“ е място за 
презимуване, свързано с 15 % от популациите в Обединеното кралство, а СЗЗ „Mells 
Valley“ разполага с уникална популация на видове с възпроизводителна способност, 
включваща родилно място, свързано с 12 % от популациите в Обединеното кралство.

Вносителката не твърди, че строителството ще има значително неблагоприятно 
въздействие върху някоя от специалните защитени зони. Вносителката признава, че въз 
основа на наличните доказателства би било неуместно да се заключава, че някои от 
прилепите от „Mells Valley“ са презимували в СЗЗ „Bath and Bradford on Avon“, но 
твърди, че със сигурност има вероятност за това. Тя счита, че строителството ще има 
неблагоприятно въздействие върху свързаността на прелетни маршрути и маршрути за 
набавяне на храна, свързани със застрашеното място за почивка.

Що се отнася до въпроса за екологичната свързаност, разпоредбите на член 10 от 
Директивата за местообитанията са приложими в смисъл, че в рамките на политиката 
си за териториално развитие и планиране държавите-членки следва да се стараят там, 
където считат, че това е необходимо за подобряване на екологичната кохерентност на 
„Натура 2000“, да насърчават управлението на елементите на ландшафта, които са от 
съществено значение за дивата фауна и флора.

Заключения

Предоставената от вносителката на петицията информация повдига важни въпроси 
относно защитата на видовете прилепи в зоната на строежа, особено в контекста на 
прилагането на строгите разпоредби за опазване на видовете, предвидени в 
Директивата за местообитанията. Поради това, Комисията търси яснота от органите на 
Обединеното кралство по отношение на направените в петицията твърдения и ще 
уведоми комисията по петиции за резултата от това разследване.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Службите на Комисията изпратиха писмо до органите на Обединеното кралство с 
искане за сведения и разяснения относно прилагането на Директивата за 
местообитанията във връзка с твърденията, изразени в настоящата петиция. Органите 
на Обединеното кралство предоставиха следната информация.

Предложеният строеж включва препланирането на земя, бивша собственост на 
железниците, с цел да се изгради многофункционална сграда, включваща 210 жилища с 
различни размери, до 695 кв. м етажна площ за продажба на дребно за бизнес цели и до 
325 кв. м етажна площ, която може да бъде предоставена за общо ползване.
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Приложение на член 6 от Директивата за местообитанията, 92/43/EИО1

Парцелът, на който се планира да бъде изградена въпросната сграда, не е определен 
като специална защитена зона (СЗЗ). Във връзка с предложения строеж компетентният
орган за опазване на околната среда в Англия - Natural England, е уведомил местния 
орган по планирането, че въпросният парцел попада в територията за хранене на 
популациите на големия подковонос прилеп от СЗЗ „Bath and Bradford on Avon“ и СЗЗ 
„Mells Valley“.

Органите на Обединеното кралство са потвърдили, че преди да бъде издадено условно 
принципно разрешение за строителство, местният орган по планирането не е 
проверявал официално „вероятното значително въздействие “ по отношение на СЗЗ.
Това е процедура за скрининг, извършвана в съответствие с настоящите насоки, 
предназначена за установяване на вероятното въздействие на даден проект върху 
защитените зони (в този случай, двете ССЗ) и за преценка относно това дали подобно
въздействие е вероятно да бъде значително, което би изисквало извършването на 
допълнителна оценка. Въпреки това, органите са на мнение, че в онзи момент
обстоятелствата, които биха били взети под внимание за целите на такава проверка, са 
били разгледани от местния орган по планирането, въпреки че не са били официално
документирани. Този процес е бил документиран впоследствие, като от документите
става ясно, че няма вероятност строежът да окаже значително въздействие върху която 
и да е от СЗЗ и не е необходимо извършване на специална оценка. Местният орган по 
планирането е декларирал, че навремето е предприет предохранителен подход и в 
предложението са включени мерки, гарантиращи, че проектът няма да се отрази 
неблагоприятно върху прилепите.

Член 10 от Директивата за местообитанията

Съгласно член 10 държавите-членки имат задължение, в рамките на политиката си за 
териториално развитие и планиране, да насърчават управлението на елементите на 
ландшафта, които са от съществено значение за дивата фауна и флора. Такива елементи 
са тези, които са „значими за миграцията, географското разпространение и генетичния 
обмен между дивите видове“. Обединеното кралство заявява, че при вземането на 
решението, местните органи по планирането, са взели под внимание редица регионални 
и местни политики за планиране, свързани с опазването на околната средата и 
биоразнообразието. Описаните по-долу мерки за смекчаване показват, че част от 
условията за планиране на строежа са включвали запазването на линейните параметри
и горските коридори.

Член 12 и 16 от Директивата за местообитанията

Съгласно член 12 от Директивата за местообитанията държавите-членки вземат 
необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на определени 
животински видове (сред които са и всички видове прилепи). Дерогации от изискването 
за тази стриктна защита са позволени само в ограничени случаи, съгласно указаното в 
член 16.
                                               
1  OВ L 206, 22.7.1992 г.
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Въздействието, което предложеният строеж би могъл да окаже върху екологията на 
въпросната територия, е било основен въпрос при разглеждането на заявление за 
издаване на разрешение за строителство от местния орган по планирането. В 
съответствие с правителственото циркулярно писмо е било възложено изготвянето на
няколко екологични доклада, като е издадено и екологична декларация. В това 
становище се съдържа глава, посветена на екологичните въпроси. В нея е поместена 
информация от няколко доклада: Екологична стратегия,  насочена към 
предотвратяването или минимизирането на въздействието върху околната среда; 
Екологичен доклад за смекчаване и компенсиране, в който са описани предложените 
мерки за смекчаване или компенсиране на вредите; както и Доклад за екологията и 
опазването на природата, в който на местния орган по планирането е предоставена 
допълнителна информация относно предложените мерки за смекчаване на последиците 
от проекта върху популацията от прилепи (за което става дума по-долу).

В екологичната декларация се съдържа следната информация: „проучванията включиха 
дневен оглед през май 2005 г. на дърветата, сградите и други постройки на 
въпросната територия (с изключение на съществуващите сгради в центъра на града), 
две проучвания на вечерните появи и пет проучвания на ранното сутрешно  струпване
на прилепи, проведени през юли и август 2005 г. След като границите на въпросната 
територия за строеж са били разширени, тези проучвания са били последвани от 
дневен оглед на сградите в центъра на града, извършен през октомври и ноември 2005 
г., както и от дневен оглед на стария железопътен обръщателен кръг, извършен през 
януари 2006 г.”

В последното проучване за прилепите („Проучване за прилепите 2006“ от 14 февруари 
2008 г.) е поместено следното заключение „по време на проучването не са открити 
доказателства за наличие на популация на големия подковонос прилеп, но това може 
просто да показва, че този вид използва мястото много нередовно; мерките, включени 
в екологичната декларация, ще гарантират, че характеристиките на околната среда,
които вероятно са ползвани от големия подковонос прилеп при ежедневните му 
прелети, са запазени като част от проекта за предложения строеж.“

Що се отнася до други видове прилепи, съгласно „Проучване за прилепите 2006“ „е
регистрирано присъствието на максимално голям брой видове прилепи – 10 различни 
вида, използващи територията за прелети и набавяне на храна. Препоръките, които 
са включени в екологичната декларация, се считат за подходящи за тези десет 
регистрирани вида.“ В доклада е указано също, че „Смекчаването, представено в 
екологичната декларация, се счита за повече от достатъчно за смекчаване на 
вероятните въздействия на проекта върху всички регистрирани от Проучване 2006
видове прилепи.“

Въпреки че по времето на изготвянето на доклада на Комисията „Проучването за 
прилепите 2006“ не е било налично, органите в Обединеното кралство считат, че то е 
било налице преди подаването на заявление за принципно разрешение за строителство. 
В действителност проучването е споменато в доклад на служителката по въпросите на
екологията в местния орган по планирането, поместен в Делегирания доклад. В своя 
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доклад служителката по въпросите на екологията в местния орган по планирането 
споменава, че „докладът за прилепите и мерките за смекчаване демонстрират, че 
строежът няма да бъде в разрез с изискванията на Директивата за 
местообитанията, тъй като изглежда, че основните места за почивка и прелетните 
пътища на прилепите няма да бъдат засегнати по неблагоприятен начин“.

В Екологичния доклад за смекчаване и компенсиране са указани следните мерки за 
смекчаване по отношение на прилепите:

 Запазване на линейните характеристики на ивиците от дървета и храсти, в това 
число и горския коридор между двете територии, с което ще се гарантира, че ще 
бъдат съхранени здравите връзки между тях, позволяващи придвижването на 
прилепите;

 Използване на тухли, предназначени за прилепи в сградите, които нямат
жилищно предназначение;

 Изкуствени места за почивка на прилепи;
 Осветление за минимизиране на едностранното разпръскване на светлина; и
 Забрана за нощна работа при изграждането на обекта.

Въз основа на получените доклади местният орган по планирането е направил 
заключението, че с предложените мерки за смекчаване, предложеният строеж няма да 
навреди на прилепите. С цел да се гарантира прилагането на тези мерки, местният 
орган по планирането, е подчинил издаването на принципно разрешение за 
строителство (наред с другото) на цялостното приложение на условията на 
Екологичния доклад за управление на смекчаването и компенсирането, осигурено 
посредством законово обвързващо споразумение. Като част от процеса са проведени 
консултации с Natural England, която е дала своето одобрение, при условие че мерките 
от Екологичния доклад за управление на смекчаването и компенсирането са изцяло 
приложени. Според органите на Обединеното кралство въпросното правнообвързващо 
споразумение, което включва Екологичния доклад за управление на смекчаването и 
компенсирането, е било сключено.

Въпреки че е издадено условно принципно разрешение за строителство, предприемачът 
може да поиска лиценз като специална форма на дерогация съгласно указаното в член
16 от Директивата за местообитанията, като в такъв случай лицензиращия орган ще 
приложи сходни строги условия:
(i) предложената дейност трябва да спада към една от целите, определени в 
разпоредбите за местообитанията, т. е. да бъде в интерес на общественото здраве и 
безопасност или да е необходима поради други наложителни причини от по-висш
обществен интерес, включително такива от социално или стопанско естество, или да 
има положителни последици за околната среда;
(ii) лицензиращият орган трябва да бъде убеден, че не съществува друго задоволително 
решение; и
(iii) лицензиращият орган трябва да бъде убеден, че разрешената дейност няма да има 
вредно въздействие върху запазването на популациите от въпросния вид в областта на 
естественото им разпространение на задоволително равнище.

Органите на Обединеното кралство отбелязват, че за първата фаза на строежа не е 
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подавано заявление за лиценз, но строителният предприемач е задължен да подаде 
такова, в случай че се окаже, че предложените дейности ще окажат неблагоприятно 
въздействие върху прилепите или върху други защитени европейски видове. В 
противен случай предприемачът може да извърши престъпно деяние.

Заключение

Информацията, предоставена от Обединеното кралство, дава основание да се направи 
заключението, че местните органи по планирането са взели под внимание 
последствията за прилепите във връзка с предложения строеж съгласно изискванията 
на Директивата за местообитанията и че са установили, че строежът няма да навреди на
тези видове. Въз основа на този отговор Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕС.


