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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1171/2008, της Deborah Porter, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Radstock Action Group, σχετικά με δυσμενή αντίκτυπο σχεδιαζόμενου 
έργου επί του πληθυσμού νυχτερίδων στο Radstock, στο Bath και στο 
βορειοανατολικό Somerset (Αγγλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις του άρθρου 12 της οδηγίας της ΕΚ για 
τους φυσικούς οικοτόπους (92/43/ΕΚ), καθώς οι τοπικές αρχές στο Bath και στο 
βορειοανατολικό Somerset ενέκριναν αναπτυξιακό έργο στο Radstock, γνωστό τόπο 
ανάπαυσης των τρανορινόλοφων νυχτερίδων και των ωτονυχτερίδων. Η αναφέρουσα θεωρεί 
ότι η ανακαίνιση και η μετέπειτα χρήση του κτιρίου Brunel θα έχει ως συνέπεια την απώλεια 
χώρου προσωρινής νυκτερινής ανάπαυσης για τις νυχτερίδες και την απώλεια των 
διατροφικών τους πόρων· ως εκ τούτου, η εξέλιξη αυτή θα έχει σε μεσο-μακροπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στον τοπικό πληθυσμό νυχτερίδων. 
Διαφωνεί με την εκτίμηση του εργολήπτη ότι ο αντίκτυπος θα είναι μόνο έμμεσος και 
περιορισμένος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το συμβούλιο του Bath και του βορειοανατολικού Somerset δεν 
συμμορφώθηκαν προς το άρθρο 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους όσον αφορά τις 
νυχτερίδες, και συγκεκριμένα τις τρανορινόλοφους νυχτερίδες και τις ωτονυχτερίδες. Θεωρεί 
το γεγονός ότι το εν λόγω συμβούλιο χορήγησε άδεια σε ένα αναπτυξιακό έργο θα επιφέρει 



PE428.038/REV. 2/8 CM\810933EL.doc

EL

τα εξής αποτελέσματα:

 ένας γνωστός τόπος ανάπαυσης των τρανορινόλοφων νυχτερίδων που βρίσκεται εντός 
του τόπου κατασκευής του έργου πρόκειται να χαθεί λόγω του αναπτυξιακού έργου χωρίς 
να αντικατασταθεί από άλλον τόπο ανάπαυσης·

 το αναπτυξιακό έργο θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα με διαδρομές 
καθημερινής μετακίνησης και αναζήτησης τροφής που σχετίζονται με τη φωλιά που 
πρόκειται να χαθεί, καθώς και με μια δεύτερη φωλιά τρανορινόλοφων νυχτερίδων που 
βρίσκεται δίπλα από τον τόπο κατασκευής του έργου, για την οποία οι εργολήπτες 
εικάζουν ότι έχει λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό βάσει αβέβαιου προσδιορισμού των 
περιττωμάτων·

 θα περιοριστεί η χρήση της φωλιάς ή των φωλιών από νυχτερίδες στη διαδρομή 
καθημερινής μετακίνησης μεταξύ δύο ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ), της ΕΖΔ Bath 
and Bradford on Avon και της ΕΖΔ Mells Valley, χωρίς να μετριαστούν οι δυσμενείς 
αυτές επιπτώσεις μέσω της πρόβλεψης φωλιάς/φωλιών στην εναλλακτική διαδρομή 
(μετριασμού των επιπτώσεων) στην ίδια τοποθεσία·

 το αναπτυξιακό έργο έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη μοναδική, όπως φαίνεται, διαδρομή 
σύνδεσης των δύο ΕΖΔ καθώς δεν θα επιτρέπει τη χρήση της· δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η σχεδιαζόμενη εναλλακτική διαδρομή (μετριασμού των επιπτώσεων) είναι κατάλληλη να 
αντικαταστήσει την παρούσα· το αναπτυξιακό έργο δεν προβλέπει χώρο προσωρινής 
ανάπαυσης για ενδιάμεσες στάσεις, κάτι το οποίο από μόνο του ενδέχεται (λόγω της 
απόστασης μεταξύ των δύο ΕΖΔ) να διακόψει οποιαδήποτε χρήση της διαδρομής 
σύνδεσης, ανεξαρτήτως του βαθμού καταλληλότητας της εναλλακτικής διαδρομής·

 πρόκειται να χαθεί φωλιά ή φωλιές των τρανορινόλοφων νυχτερίδων που μετακινούνται 
στην τοποθεσία από τοπικές φωλιές·

 το αναπτυξιακό έργο θα διακόψει μια διαδρομή καθημερινής μετακίνησης εντός του 
πεδίου αναζήτησης τροφής των τρανορινόλοφων νυχτερίδων τόσο από την ΕΖΔ Bath and 
Bradford on Avon όσο και από την ΕΖΔ Mells Valley και δεν διατηρεί την αξία της 
τοποθεσίας για τις τρανορινόλοφους νυχτερίδες όπως συνιστάται από την οργάνωση 
English Nature·

 το αναπτυξιακό έργο φαίνεται να διακόπτει έναν σύνδεσμο μεταξύ των τρανορινόλοφων 
νυχτερίδων στην ΕΖΔ Bath and Bradford-on-Avon και της φωλιάς στο Ammerdown Ice 
House, μια πολύ σημαντική φωλιά όπου έχουν καταγραφεί νυχτερίδες και από τις δύο 
ΕΖΔ· ενδέχεται επίσης να διακόψει τον σύνδεσμο μεταξύ των ΕΖΔ και της τοπικής 
φωλιάς στο Camerton (ο σύνδεσμος με την φωλιά του Camerton δεν έχει διερευνηθεί 
μέσω ραδιοπαρακολούθησης)·

 το αναπτυξιακό έργο θα προκαλέσει τόσο ενόχληση όσο και την απώλεια σημαντικών 
διατροφικών πόρων των ωτονυχτερίδων (που διαθέτουν μητρική φωλιά δίπλα στον χώρο 
κατασκευής του έργου), κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της φωλιάς στο κτίριο 
δίπλα στον χώρο κατασκευής και συνιστά παρενόχληση του είδους στην περιοχή 
περιφερειακού περιβαλλοντικού μητρώου του Bristol, όπου οι συγκεκριμένες νυχτερίδες 
είναι σπάνιες·
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 το αναπτυξιακό έργο θα προκαλέσει, λόγω ελαφράς ενόχλησης, απώλεια της 
συνδεσιμότητας και με τις δύο περιοχές αντιστάθμισης για τις ωτονυχτερίδες, διαδρομές 
που ενδέχεται να είναι σημαντικές για τη μετανάστευση και τη γενετική ανταλλαγή της 
συγκεκριμένης νυχτερίδας στην ευρύτερη περιοχή, συνιστώντας παρενόχληση του είδους 
στην περιοχή περιφερειακού περιβαλλοντικού μητρώου του Bristol·

 θα χαθούν διατροφικοί πόροι για διάφορα είδη νυχτερίδων, συμπεριλαμβανομένου του 
σπάνιου είδους Nathusius pipistrelle (Pipistrellus nathusii), το οποίο δημιουργεί φωλιές 
στην περιοχή, και παρότι ο αντίκτυπος στο συγκεκριμένο είδος και την κατάσταση 
διατήρησής του δεν έχει εξεταστεί· υπάρχουν μόνο λίγες γνωστές φωλιές για τις 
νυχτερίδες Nathusius pipistrelle στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ακόμη ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του 
προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στον πληθυσμό των νυχτερίδων δεν ήταν σαφείς και δεν 
ήταν επαρκώς αυστηρές ή ισχυρές ώστε να προσδιορίσουν επαρκώς την αξία του χώρου για 
τον τοπικό πληθυσμό νυχτερίδων. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν από την εν λόγω μελέτη ήταν ως εκ τούτου αναξιόπιστα.

Η αναφέρουσα δημοσίευσε την αναφορά στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

Το κοινοτικό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετίζεται πρωτίστως με το γεγονός ότι 
όλα τα είδη νυχτερίδων αναφέρονται στο Παράρτημα IV και προστατεύονται αυστηρά βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους)1. Το άρθρο 12 της οδηγίας ζητεί 
από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς 
αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV στην περιοχή 
φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τη βλάβη ή καταστροφή των 
τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει άλλη 
αποτελεσματική λύση και ότι η παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση, σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή της φυσικής 
τους κατανομής. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να λάβουν την εκ των προτέρων συμφωνία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση παρεκκλίσεων βάσει της οδηγίας, αλλά 
πρέπει να υποβάλλουν έκθεση για τη χρήση αυτών σε διετή βάση.

Ωστόσο, η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι όροι που πρόκειται να εφαρμοστούν για τη χρήση 
των παρεκκλίσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που προκύπτουν από το αναπτυξιακό έργο σε βάρος των νυχτερίδων.

Επιπλέον, αρκετά είδη νυχτερίδων, συμπεριλαμβανομένων των τρανορινόλοφων νυχτερίδων 
(Rhinolophus ferrumequinum), παρατίθενται και στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, το οποίο 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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επιβάλλει στα κράτη μέλη να ορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) για τα είδη. Μια 
σειρά διασφαλίσεων προστασίας και διαδικαστικών δικλίδων που εφαρμόζονται στις ΕΖΔ 
παρατίθενται στο άρθρο 6 της οδηγίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανάγκη να υποβάλλεται 
κάθε σχέδιο ή έργο που ενδέχεται να επηρεάσει τον τόπο σε κατάλληλη εκτίμηση υπό το 
πρίσμα των στόχων διατήρησης του τόπου.

Η αναφέρουσα παραπέμπει σε δύο ΕΖΔ μείζονος σημασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις 
τρανορινόλοφους νυχτερίδες στην περιοχή κατασκευής του αναπτυξιακού έργου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της Joint Nature Conservation Committee (Κοινή Επιτροπή Διαφύλαξης της 
Φύσης), η ΕΖΔ Bath and Bradford on Avon αποτελεί τόπο διαχείμασης και σχετίζεται με το 
15% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου και η ΕΖΔ Mells Valley διαθέτει έναν 
εξαιρετικό αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους, περιλαμβανομένου τόπου όπου υπάρχουν 
μητέρες ο οποίος σχετίζεται με το 12% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αναφέρουσα δεν ισχυρίζεται ότι το αναπτυξιακό έργο θα έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις σε κάποια από τις δύο ΕΖΔ. Η αναφέρουσα αναγνωρίζει ότι, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, δεν θα ήταν σωστό να υποτεθεί ότι ορισμένες από τις νυχτερίδες από 
το Mells Valley διαχειμάζουν στη ΕΖΔ Bath and Bradford on Avon, αλλά υποστηρίζει ότι 
σίγουρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θεωρεί ότι το αναπτυξιακό έργο θα έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα με διαδρομές καθημερινής μετακίνησης και αναζήτησης 
τροφής που συνδέονται με την επαπειλούμενη φωλιά.

Όσον αφορά το ζήτημα της οικολογικής συνδεσιμότητας, σχετικές είναι οι διατάξεις του 
άρθρου 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς απαιτούν από τα κράτη μέλη, όταν το 
κρίνουν αναγκαίο, στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών διευθέτησης και ανάπτυξης του 
εδάφους, και ειδικότερα για να καταστήσουν το δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο 
οικολογικά, να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων του 
τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Συμπεράσματα

Οι πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την 
προστασία των συγκεκριμένων ειδών νυχτερίδας στην περιοχή κατασκευής του 
αναπτυξιακού έργου, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυστηρής προστασίας 
των ειδών της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητεί διευκρινίσεις 
από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται 
στην αναφορά και θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για το αποτέλεσμα της έρευνας 
αυτής.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απηύθυναν επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
ζητώντας πληροφορίες και διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους 
οικοτόπους σε σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην αναφορά. Παρασχέθηκαν 
οι ακόλουθες πληροφορίες από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση πρώην σιδηροδρομικού 
χώρου για την ανάπτυξη υποδομών μικτής χρήσης συμπεριλαμβανομένων 210 μονάδων 
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διαμονής διαφόρων διαστάσεων, ενός επαγγελματικού χώρου λιανικού εμπορίου επιφάνειας 
έως και 695 τετραγωνικών μέτρων και ενός χώρου επιφάνειας έως και 325 τετραγωνικών 
μέτρων που μπορεί να διατεθεί για κοινοτικές χρήσεις. 

Εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ1

Η τοποθεσία του προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου δεν έχει χαρακτηριστεί ως ειδική ζώνη 
διατήρησης (ΕΖΔ). Όσον αφορά το προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο, η Natural England, η 
αρμόδια αγγλική υπηρεσία συμβούλων για τη διατήρηση, υπέδειξε στις τοπικές πολεοδομικές 
αρχές ότι η τοποθεσία της αίτησης συμπεριλαμβανόταν στο πεδίο αναζήτησης τροφής των 
τρανορινόλοφων νυχτερίδων τόσο από την ΕΖΔ Bath and Bradford on Avon όσο και από την 
ΕΖΔ Mells Valley. 

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν ότι δεν διενεργήθηκε επίσημος έλεγχος
"πιθανών σημαντικών επιπτώσεων" στις ΕΖΔ από τις τοπικές πολεοδομικές αρχές πριν από 
την υπό όρους χορήγηση προκαταρκτικής οικοδομικής άδειας. Πρόκειται για μια διαδικασία 
ελέγχου που διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της χώρας, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι πιθανές επιπτώσεις ενός έργου σε προστατευόμενες 
τοποθεσίες (στη συγκεκριμένη περίπτωση στις δύο ΕΖΔ) και να εκτιμηθεί αν οι εν λόγω 
επιπτώσεις θα ήταν πιθανόν να είναι σημαντικές, απαιτώντας, ως εκ τούτου κατάλληλη 
αξιολόγηση.  Εντούτοις, γνωρίζουν ότι τα ζητήματα που θα εξετάζονταν για τους σκοπούς 
ενός τέτοιου ελέγχου συνεκτιμήθηκαν τότε από τις τοπικές πολεοδομικές αρχές μολονότι δεν 
τεκμηριώθηκαν επίσημα.  Η διαδικασία αυτή τεκμηριώθηκε μεταγενέστερα και 
επιβεβαιώθηκε ότι το αναπτυξιακό έργο δεν θα είχε πιθανόν σημαντικές επιπτώσεις στις ΕΖΔ 
και δεν απαιτούνταν η διεξαγωγή κατάλληλης αξιολόγησης. Οι τοπικές πολεοδομικές αρχές 
δήλωσαν ότι ακολουθήθηκε τότε προληπτική προσέγγιση και λήφθηκαν μέτρα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η πρόταση δεν θα περιελάμβανε αρνητικές επιπτώσεις για τις νυχτερίδες.

Άρθρο 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους

Το άρθρο 10 επιβάλλει στα κράτη μέλη, όταν το κρίνουν απαραίτητο, στα πλαίσια των 
εθνικών πολιτικών διευθέτησης και ανάπτυξης του εδάφους, να αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται
πρωταρχική σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα.  Περιλαμβάνονται τα στοιχεία εκείνα 
τα οποία "είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική 
ανταλλαγή αγρίων ειδών".  Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι οι τοπικές πολεοδομικές αρχές 
κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης εξέτασαν πολλές περιφερειακές και τοπικές πολιτικές 
διευθέτησης σχετικά με τη διατήρηση και τη βιοποικιλότητα. Τα μέτρα μετριασμού που 
περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια δείχνουν ότι η διατήρηση γραμμικών στοιχείων και 
δασωδών διαδρόμων περιλαμβάνονταν στους όρους οικοδόμησης του αναπτυξιακού έργου.

Άρθρα 12 και 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους

Δυνάμει του άρθρου 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους, απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας 
ορισμένων ζωικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών νυχτερίδων).  

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Παρεκκλίσεις από την εν λόγω αυστηρή προστασία επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες 
περιπτώσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 16. 

Οι επιπτώσεις του προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στην οικολογία της τοποθεσίας ήταν 
θεμελιώδες ζήτημα κατά την εξέταση της αίτησης χορήγησης προκαταρκτικής οικοδομικής 
άδειας από τις τοπικές πολεοδομικές αρχές.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο της κυβέρνησης, 
ανατέθηκαν πολλές οικολογικές εκθέσεις και καταρτίστηκε περιβαλλοντική δήλωση. Η 
περιβαλλοντική δήλωση περιελάμβανε ένα κεφάλαιο για τα οικολογικά ζητήματα.  Πολλές 
εκθέσεις περιελήφθησαν σε αυτό το κεφάλαιο: μια οικολογική στρατηγική που αναλύει τους 
στόχους και τις επιδιώξεις αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των οικολογικών επιπτώσεων, μια 
έκθεση οικολογικού μετριασμού και αντιστάθμισης που περιγράφει προτεινόμενα μέτρα 
μετριασμού ή αντιστάθμισης της ζημίας και μια έκθεση διατήρησης της οικολογίας και της 
φύσης που παρείχε στις τοπικές πολεοδομικές αρχές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 
προτεινόμενα μέτρα μετριασμού για τις νυχτερίδες (όπως αναφέρονται κατωτέρω).  

Η περιβαλλοντική δήλωση ανέφερε ότι "οι έρευνες περιελάμβαναν εξέταση δέντρων, κτιρίων 
και άλλων οικοδομημάτων στο εσωτερικό της τοποθεσίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
(εξαιρουμένων των υφιστάμενων κτιρίων στο κέντρο της πόλης) τον Μάιο του 2005, δύο 
νυχτερινές έκτακτες έρευνες και πέντε έρευνες πολλαπλασιασμού του σμήνους την αυγή τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2005.  Ακολούθησε έρευνα των κτιρίων στο κέντρο της πόλης κατά 
τη διάρκεια της ημέρας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2005, έπειτα από επέκταση των 
ορίων της τοποθεσίας της αίτησης και μια έρευνα κατά τη διάρκεια της ημέρας της πλατφόρμας 
περιστροφής του παλαιού σιδηροδρόμου τον Ιανουάριο του 2006".

Η πιο πρόσφατη έρευνα για τις νυχτερίδες (Bat Survey 2006 – Έρευνα για τις νυχτερίδες του
2006 της 14ης Φεβρουαρίου 2008) συμπέρανε ότι "δεν καταγράφηκαν αποδεικτικά στοιχεία 
για την παρουσία τρανορινόλοφων νυχτερίδων κατά την περίοδο της έρευνας· εντούτοις, αυτό 
μπορεί απλώς να υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιεί την τοποθεσία πολύ 
σπάνια. Τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στην περιβαλλοντική δήλωση θα διασφαλίσουν ότι 
στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τρανορινόλοφους νυχτερίδες για την 
καθημερινή τους μετακίνηση, παραδείγματος χάριν, διατηρούνται ως τμήμα του σχεδιασμού του 
προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου".

Όσον αφορά άλλα είδη νυχτερίδων, η Έρευνα για τις νυχτερίδες του 2006 συμπέρανε ότι 
"καταγράφηκε το μέγιστο δυνατό σύνολο 10 ειδών νυχτερίδων που χρησιμοποιούν την 
τοποθεσία για την καθημερινή τους μετακίνηση και αναζήτηση τροφής. Οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται ήδη στην περιβαλλοντική δήλωση θεωρούνται ενδεδειγμένες για τα 10 
καταγεγραμμένα είδη νυχτερίδων.  Η εν λόγω έκθεση ανέφερε επίσης ότι "Θεωρείται ότι ο 
μετριασμός που παρουσιάζεται στην περιβαλλοντική δήλωση θα είναι περισσότερο από επαρκής 
και για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων του σχεδίου σε όλα τα είδη νυχτερίδων που 
καταγράφηκαν κατά την έρευνα του 2006".  

Παρότι η Έρευνα για τις νυχτερίδες του 2006 δεν ήταν διαθέσιμη όταν εκδόθηκε η έκθεση 
της επιτροπής, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αντιλαμβάνονται ότι ήταν διαθέσιμη 
προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση για την προκαταρκτική άδεια.  Πράγματι, η 
έρευνα αναφέρεται στην έκθεση της οικολόγου των τοπικών πολεοδομικών αρχών που 
παρατίθεται στην ανατεθείσα έκθεση.  Η οικολόγος των τοπικών πολεοδομικών αρχών 
ανέφερε στην έκθεσή της ότι "Τελικά, η έκθεση για τις νυχτερίδες και τα μέτρα μετριασμού για 
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τις νυχτερίδες δείχνουν ότι το αναπτυξιακό έργο δεν στοιχειοθετεί παράβαση της οδηγίας για 
τους οικοτόπους καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ενόχληση για τις μείζονες φωλιές ή τους 
διαδρόμους πτήσεων".

Τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού για τις νυχτερίδες συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση 
οικολογικού μετριασμού και αντιστάθμισης:

 Διατήρηση γραμμικών δενδροστοιχιών και θάμνων συμπεριλαμβανομένου ενός 
δασώδους διαδρόμου μεταξύ των τοποθεσιών για να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ των τοποθεσιών ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ύπαρξη ισχυρή σύνδεση διαμέσου της τοποθεσίας για την καθημερινή μετακίνηση 
των νυχτερίδων·

 Χρήση τούβλων για νυχτερίδες ή/και προεξοχών με κεραμίδια για την πρόσβαση των 
νυχτερίδων σε μη οικιστικά κτίρια·

 Τεχνητές φωλιές νυχτερίδων·
 Φωτισμός για την ελαχιστοποίηση της πλευρικής διαρροής φωτός· και
 Απαγόρευση νυχτερινών εργασιών κατά την κατασκευή.

Βάσει των εκθέσεων που έλαβαν, οι τοπικές πολεοδομικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι, με τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, το προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο δεν θα 
έβλαπτε τις νυχτερίδες.  Προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων μετριασμού, 
οι τοπικές πολεοδομικές αρχές έθεσαν όρους στην προκαταρκτική οικοδομική άδεια (μεταξύ 
άλλων) για την πλήρη εφαρμογή της έκθεσης οικολογικού μετριασμού και διαχείρισης 
αντιστάθμισης βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας.  Διενεργήθηκε διαβούλευση με 
την Natural England στο πλαίσιο της διαδικασίας και η τελευταία έδωσε την έγκρισή της υπό 
τον όρο ότι θα εφαρμοστεί πλήρως η έκθεση οικολογικού μετριασμού και διαχείρισης 
αντιστάθμισης.  Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου γνωρίζουν ότι συνάφθηκε νομικά 
δεσμευτική συμφωνία που περιλαμβάνει την έκθεση οικολογικού μετριασμού και διαχείρισης 
αντιστάθμισης. 

Παρότι χορηγήθηκε προκαταρκτική οικοδομική άδεια υπό όρους, ο κύριος του έργου δύναται 
επίσης να ζητήσει άδεια ως ειδική μορφή παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους και βάσει αυτής εφαρμόζονται παρεμφερείς αυστηροί έλεγχοι από την 
αρχή έκδοσης της άδειας όταν εξεταστεί αν θα πρέπει τελικά να χορηγηθεί άδεια σε αυτό το 
πλαίσιο:

(i) η προτεινόμενη δράση πρέπει να εμπίπτει σε έναν από τους σκοπούς που παρατίθενται 
στους κανονισμούς για τους οικοτόπους, π.χ. διατήρηση της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας 
ασφάλειας ή άλλοι επιτακτικοί λόγοι προέχοντος δημοσίου συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν λόγων κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα και ευεργετικών 
συνεπειών πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον·
(ii) η αρχή έκδοσης της άδειας πρέπει να είναι σίγουρη ότι δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική 
λύση· και
(iii) η αρχή έκδοσης της άδειας πρέπει να είναι σίγουρη ότι η εγκριθείσα δράση δεν 
παραβλάπτει τη διατήρηση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των 
συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή της φυσικής του κατανομής. 

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου γνωρίζουν ότι αίτηση για τη χορήγηση άδειας δεν είχε 
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υποβληθεί στην πρώτη φάση του αναπτυξιακού έργου, αλλά ο κύριος του έργου θα κληθεί να 
υποβάλει αίτηση σε περίπτωση  που διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενες εργασίες θα 
ενοχλήσουν τις νυχτερίδες ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο ευρωπαϊκό είδος. Ειδάλλως, 
ενδέχεται να διαπράξει ποινικό αδίκημα.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
οι τοπικές πολεοδομικές αρχές εξέτασαν πράγματι τις επιπτώσεις του προτεινόμενου 
αναπτυξιακού έργου για τις νυχτερίδες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και ότι εξακρίβωσαν ότι το έργο δεν θα ήταν επιβλαβές για τα εν λόγω είδη. 
Βάσει της εν λόγω απάντησης, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση.


