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Tárgy: Deborah Porter, brit állampolgár által a radstocki akciócsoport nevében 
benyújtott, 1171/2008. számú petíció egy tervezett fejlesztésnek az angliai 
Radsock, valamint Bath and North East Somerset denevérállományára 
gyakorolt kedvezőtlen hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az EK élőhelyvédelmi irányelve (92/43/EK) 12. cikkének 
állítólagos megsértését, mivel Bath and North East Somerset helyi hatóságai engedélyeztek 
egy fejlesztést Radstockban, amely a nagy patkósorrú denevér és a barna hosszúfülű denevér 
jól ismert pihenőhelye. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a Brunel shed elnevezésű régi 
vasútállomás épületének felújítási munkálatai, majd ezt követő használatba vétele azt 
eredményezi, hogy a denevérek elveszítik ideiglenes éjszakai alvóhelyüket és 
táplálékforrásukat; következésképpen a szóban forgó projekt közép vagy akár hosszú távon is 
jelentős kedvezőtlen hatásokkal járna a helyi denevérállományra nézve. A petíció benyújtója 
nem ért egyet a fejlesztő értékelésével, amely csupán korlátozott mértékű közvetett hatásokra 
utal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy Bath and North East Somerset tanácsa a denevérek, 
különösen a nagy patkósorrú és a barna hosszúfülű denevér tekintetében megsértette az 
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élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkét. Véleménye szerint a tanács engedélyezett egy fejlesztést, 
amely az alábbi következményekkel jár:

 a nagy patkósorrú denevérnek a fejlesztés területén található ismert pihenőhelye a 
fejlesztés nyomán eltűnik, és helyette a hatóságok nem biztosítanak újabb pihenőhelyet;

 a fejlesztés kedvezőtlenül befolyásolja majd az így megszűnő pihenőhellyel, illetve a nagy 
patkósorrú denevérnek a fejlesztési területtel szomszédos – a fejlesztők szerint a 
denevérürülék alapján történő bizonytalan azonosítás eredményeképp meghatározott –
másik pihenőhelyével összeköttetésben álló közlekedő és táplálékszerző útvonalak 
megközelíthetőségét;

 a denevérek nem használhatják tovább két különleges természetmegőrzési területet (Bath 
and Bradford on Avon és Mells Valley) összekötő közlekedési útvonalon található 
pihenőhelyüket, illetve pihenőhelyeiket, és ez a probléma nem enyhíthető a fejlesztési 
területen biztosított alternatív (kompenzációs) útvonalon található pihenőhely(ek) 
biztosításával;

 a fejlesztés kedvezőtlen hatással van a két különleges természetmegőrzési területet 
összekötő – a jelek szerint az egyetlen – útvonalat illetően, mivel megakadályozza annak 
használatát; nem bizonyított, hogy a tervezett másik (kompenzációs) útvonal megfelelő 
alternatívát biztosít; az útvonalon nem található megfelelő rövid pihenőhely, ami (a két 
különleges természetmegőrzési terület közötti távolság miatt) az alternatív útvonal 
megfelelőségi szintjétől függetlenül már önmagában is megszüntetheti az összekötő 
útvonal használatát;

 a helyi pihenőhelyekről a fejlesztés területére tartó nagy patkósorrú denevérek elveszítik 
pihenőhelyüket, illetve pihenőhelyeiket;

 a fejlesztés kettévág egy, a Bath and Bradford on Avon és a Mells Valley különleges 
természetmegőrzési terület nagy patkósorrú denevéreinek táplálkozási területén belül 
található útvonalat, ezáltal az Angol Természetvédelmi Hivatal (English Nature) 
ajánlásától eltérően nem tudja megőrizni a terület eredeti értékét a nagy patkósorrú 
denevérek számára;

 a fejlesztés a jelek szerint elvágja az összeköttetést a Bath and Bradford-on-Avon 
különleges természetmegőrzési területen élő nagy patkósorrú denevérek és az 
Ammerdown Ice House-ban található pihenőhely között, amely egy rendkívül fontos 
pihenőhely, hiszen a feljegyzett adatok szerint mindkét természetmegőrzési területről 
fogad denevéreket; a fejlesztés ezen túl a természetmegőrzési területek és a camertoni 
helyi pihenőhely közötti összeköttetést is elvághatja (a camertoni pihenőhellyel való 
összeköttetésről ez idáig nem végeztek rádiós nyomkövetéses vizsgálatot);

 a fejlesztés zavart okoz a barna hosszúfülű denevérek fontos táplálkozási forrásaiban, és 
azok eltűnéséhez is vezethet (a terület szomszédságában található egy szülőkolónia 
pihenőhelye), ami a területhez közeli épületben lévő pihenőhely körülményeinek romlását 
eredményezheti, és zavart okozhat a bristoli regionális környezetvédelmi feljegyzési 
területen (Bristol Regional Environmental Records area) élő fajok számára, ahol e 
denevérek ritkák;
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 a fejlesztési terület megvilágítása nyomán a barna hosszúfülű denevérek számára 
megszűnik a két kompenzációs terület közötti összeköttetés – amely útvonalak e 
denevérfaj számára a nagyobb területen történő vándorlás és génállomány cseréje 
szempontjából is fontosak lehetnek –, mindez pedig zavart okoz a bristoli regionális 
környezetvédelmi feljegyzési területen élő fajok számára;

 számos denevérfaj, köztük az igen ritka és helyi pihenőhellyel rendelkező durvavitorlájú 
törpedenevér (Pipistrellus nathusii) tápláléka is eltűnik majd, és jóllehet az e fajra 
gyakorolt hatásokat és megőrzési állapotukat még nem vizsgálták, a durvavitorlájú 
törpedenevéreknek az Egyesült Királyság területén csupán néhány ismert pihenőhelye 
található.

A petíció benyújtója azt állítja továbbá, hogy a javasolt fejlesztés által a denevérállományra 
gyakorolt hatásokról készült vizsgálatok nem meggyőzőek, és nem voltak kellőképpen 
szigorúak, illetve átfogóak ahhoz, hogy megfelelően meghatározzák, milyen értékkel bír a 
fejlesztési terület a helyi denevérek számára. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
tanulmány alapján levont következtetések éppen ezért megalapozatlanok.

A petíció benyújtója petícióját az interneten is közzétette a következő címen: 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

E kérdés tekintetében az uniós érintettség elsősorban abból fakad, hogy a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(élőhelyvédelmi irányelv)1 IV. melléklete az összes denevérfajt felsorolja, és azokat az irányelv 
szigorúan védi. Az irányelv 12. cikke értelmében a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a IV. mellékletben felsorolt állatfajok természetes elterjedési területükön való 
szigorú védelmének érdekében, megtiltva többek között párzási, költő- vagy pihenőhelyek 
károsítását vagy elpusztítását. 

Az irányelv 16. cikkében meghatározott feltételek értelmében, amennyiben nincs más 
megfelelő megoldás és az eltérés megengedése nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok 
populációi kedvező védettségi állapotának fenntartását az elterjedési területükön, a 
tagállamok eltérhetnek e rendelkezésektől. A tagállamok nem kötelesek az Európai Bizottság 
előzetes jóváhagyását kérni az irányelvet érintő eltérések alkalmazásához, ezekről azonban 
kétévenként jelentést kell benyújtaniuk. 

A petíció benyújtója ugyanakkor azt állítja, hogy az eltérések, köztük a tervezett enyhítő 
intézkedések alkalmazására vonatkozó feltételek ebben az esetben nem elégségesek a 
denevérek számára a fejlesztésből eredő veszélyek kiküszöböléséhez. 

Továbbá számos denevérfajt, köztük a nagy patkósorrú denevért (Rhinolophus ferrumequinum) 
is, az irányelv II. melléklete is felsorolja, amelynek értelmében a tagállamok kötelesek 
különleges természetmegőrzési területeket (SAC) kijelölni e fajok számára. Az irányelv 6. 
cikke számos védelmi és eljárási biztosítékot nyújt a különleges természetmegőrzési 

                                               
1 HL L 206, 1992.7.22.
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területekre vonatkozóan. Ezek közé tartozik az a követelmény, hogy figyelembe véve egy 
adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program tekintetében, amely hatással lehet a természeti 
terültre.

A petíció benyújtója a fejlesztés területén található két olyan különleges természetmegőrzési 
területet említett, amelyek az Egyesült Királyságban élő nagy patkósorrú denevérek számára 
kiemelkedő fontosságúak. A Természetvédelmi Vegyes Bizottságtól kapott tájékoztatás 
szerint a Bath and Bradford on Avon különleges természetmegőrzési terület az egyesült 
királyságbeli állomány 15%-ának otthont adó telelőhely, a Mells Valley különleges 
természetmegőrzési terület pedig e fajok rendkívüli tenyészállományával rendelkezik, az itt 
található szülőkolóniából származik az országos populáció 12%-a.

A petíció benyújtója nem állítja, hogy a fejlesztés jelentős mértékben kedvezőtlenül fogja 
befolyásolni valamelyik természetmegőrzési területet. Elismeri, hogy a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján nem lehet olyan következtetést levonni, amely szerint a Mells Valley 
területén élő denevérek közül néhány a Bath and Bradford on Avon természetmegőrzési 
területen töltötte a telet, véleménye szerint ugyanakkor ez bizonyosan lehetséges. Úgy 
gondolja, a fejlesztés kedvezőtlen hatással jár majd a veszélyeztetett pihenőhelyekhez 
kapcsolódó közlekedő és táplálékszerző útvonalak megközelíthetőségére nézve. 

Az ökológiai összeköttetés kérdését illetően az élőhelyvédelmi irányelv 10. cikkének 
rendelkezései az irányadóak, amelynek értelmében a tagállamok – amennyiben szükségesnek 
tartják – területrendezési és területfejlesztési politikájuk keretében, különösen a Natura 2000 
hálózat ökológiai egységességének javítása céljából, mindent megtesznek az egyes tájak azon 
jellegzetességeinek megfelelő gondozása érdekében, amelyek alapvető fontosságúak a vadon 
élő állatok és növények számára.

Következtetések

A petíció benyújtója által közölt információk komoly kérdéseket vetnek fel a denevéreknek a 
fejlesztési területen való védelmét illetően, különösen az élőhelyvédelmi irányelv szigorú 
fajvédelmi rendelkezéseinek alkalmazásával összefüggésben. A Bizottság ezért az Egyesült 
Királyság hatóságaitól a petícióban szereplő állítások tisztázását kéri, és a vizsgálat 
eredményéről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság szolgálatai levelet küldtek az Egyesült Királyság hatóságainak azzal a kéréssel, 
hogy adjanak tájékoztatást és tisztázzák a helyzetet az élőhelyvédelmi irányelv e petíció 
állításaival kapcsolatos alkalmazása tekintetében. Az Egyesült Királyság hatóságai a 
következő tájékoztatással szolgáltak. 

A tervezett területfejlesztés régi vasúti területek újjáépítését jelenti egy olyan vegyes 
használatú terület kiépítése céljából, amely 210 különböző méretű lakóépületet, összesen 
legfeljebb 695 m2-es alapterületű kiskereskedelmi egységet és legfeljebb 325 m2-es 
alapterületű, közösségi használatra szolgáló területet foglal magában. 
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A 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének alkalmazása

A tervezett területfejlesztés által érintett területet nem minősítették különleges 
természetmegőrzési területnek. A tervezett területfejlesztés tekintetében az illetékes angol 
természetvédelmi tanácsadó szervezet, a Natural England arról tájékoztatta a helyi 
területrendezési hatóságot, hogy a hasznosítandó terület a Bath and Bradford on Avon és a 
Mells Valley különleges természetmegőrzési területen élő nagy patkósorrú denevér 
táplálkozási területén belül található. 

Az Egyesült Királyság hatóságai megerősítették, hogy a helyi területrendezési hatóság 
hivatalosan nem végezte el a különleges természetmegőrzési területre gyakorolt „valószínűleg 
jelentős hatással” kapcsolatos vizsgálatot azt megelőzően, hogy feltételesen előzetes tervre 
vonatkozó építkezési engedélyt adtak ki. Ezt az ellenőrzési eljárást a jelenlegi 
iránymutatásokkal összhangban folytatták le abból a célból, hogy azonosítsák a projekt által a 
természetvédelmi területre (ebben az esetben a két különleges természetmegőrzési területre) 
gyakorolt valószínű hatásokat, valamint hogy mérlegeljék e hatások jelentőségének 
valószínűségét és következésképpen egy megfelelő értékelés szükségességét.  Értesüléseik 
szerint az ilyen vizsgálat során mérlegelendő kérdést a helyi területrendezési hatóság 
mérlegelte ugyan, azonban hivatalosan nem dokumentálta. Ezt az eljárást utólag 
dokumentálták, és ez megerősítette, hogy a területfejlesztés valószínűleg nem járna jelentős 
hatással egyik különleges természetmegőrzési területre sem, és így nem volt szükség 
megfelelő értékelésre. A helyi területrendezési hatóság kifejtette, hogy ennek során 
elővigyázatossági megközelítést alkalmaztak és intézkedéseket hoztak annak biztosítása 
céljából, hogy a javaslat ne tartalmazzon olyan elemet, amely káros hatással lehetne a 
denevérekre.

Az élőhelyvédelmi irányelv 10. cikke

A 10. cikk előírja, hogy a tagállamok szükség esetén területrendezési és területfejlesztési 
politikájuk keretében mindent kötelesek megtenni az egyes tájak azon jellegzetességeinek 
megfelelő gondozása érdekében, amelyek alapvető fontosságúak a vadon élő állatok és 
növények számára. E jellegzetességek közé tartoznak azok, amelyek „fontos szerepet töltenek 
be a vadon élő fajok vándorlásában, elterjedésében és genetikai állományának cseréjében”. Az
Egyesült Királyság állítása szerint a helyi területrendezési hatóság döntéshozatalai eljárása 
során számos, természetmegőrzéssel és biodiverzitással kapcsolatos regionális és helyi 
területrendezési politikát vett figyelembe. Az alábbiakban részletezett mérséklési 
intézkedések azt mutatják, hogy a lineáris jellegzetességek és az erdőfolyosók a 
területfejlesztéssel kapcsolatos területrendezési feltételek részét képezték.

Az élőhelyvédelmi irányelv 12. és 16. cikke 

Az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke értelmében a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket bizonyos állatfajok (köztük az összes denevérfaj) szigorú védelmi 
rendszerének létrehozása érdekében. E szigorú védelmi intézkedésektől való eltérés kizárólag 
a 16. cikkben meghatározott körülmények fennállása esetén engedélyezett. 

                                               
1  HL L 206., 1992.7.22.
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A tervezett területfejlesztés által a területre gyakorolt ökológiai hatást a helyi hatóság alapvető 
szempontként vette figyelembe az előzetes tervre vonatkozó építkezési engedély 
odaítélésénél. A kormányközlönnyel összhangban számos ökológiai jelentés elkészítésére 
adtak megbízást és egy környezetvédelmi nyilatkozat is készült. A környezetvédelmi 
nyilatkozat egyik fejezete az ökológiai kérdésekkel foglalkozott. E fejezetbe több jelentést is 
beépítettek: az ökológiai hatások elkerülésére vagy csökkentésére irányuló célokat és 
feladatokat meghatározó ökológiai stratégia; az ökológiai károk mérsékléséről vagy 
megtérítéséről szóló jelentés, amely meghatározza a károk mérséklését vagy megtérítését 
célzó javasolt intézkedéseket; valamint az ökológiai és természetmegőrzési jelentés, amely a 
helyi területrendezési hatóságok számára pótlólagos információkkal szolgál a denevérek 
tekintetében javasolt mérséklési intézkedésekre vonatkozóan (lásd alább).  

A környezetvédelmi nyilatkozat szerint „a területen található fák, épületek és egyéb 
építmények (kivéve a városközponton belül található épületeket) nappali vizsgálata (2005. 
május), illetve az éjszakai aktivitással kapcsolatos két és a hajnali rajzással kapcsolatos öt 
megfigyelés (2005. július és augusztus) is a vizsgálatok részét képezte”.  Ezt 2005 októberében 
és novemberében a városközponton belüli épületek nappali megfigyelése követte, miután a 
hasznosítandó terület határát kiterjesztették e területre is, valamint 2006 januárjában nappali 
megfigyelést végeztek a régi vasúti forgókorongnál is.

A denevérekről készült legutóbbi vizsgálat (a 2008. február 14-i, denevérekről szóló 2006-os 
tanulmány) arra a következtetésre jutott, hogy „a vizsgálat ideje alatt semmilyen bizonyítékát 
nem találták a nagy patkósorrú denevérek jelenlétének, mindazonáltal ez csupán talán azt 
jelzi, hogy ez a faj nagyon ritkán használja ezt a területet; a környezetvédelmi nyilatkozatban 
foglalt intézkedések biztosítani fogják, hogy a nagy patkósorrú denevérek számára például a 
kommunikáció szempontjából hasznos jellegzetességeket megőrzik a javasolt területfejlesztési 
tervek részeként”. 

Ami a többi denevérfajt illeti, a denevérekről szóló 2006-os tanulmány arra a következtetésre 
jutott, hogy „legfeljebb összesen 10 olyan denevérfajról készült feljegyzés, amely a területet 
kommunikációs és táplálkozási célra használja”. A környezetvédelmi nyilatkozatba is 
belefoglalt ajánlások a feljegyzett 10 denevérfaj tekintetében megfelelőnek tűnnek.  E jelentés 
ezenfelül a következőt állapította meg: „Vélemények szerint a környezetvédelmi 
nyilatkozatban bemutatott mérséklési intézkedés több mint elégséges lesz a területrendezés 
által a 2006-os vizsgálat során feljegyzett összes denevérfajra gyakorolt valószínű hatások 
mérséklésére”.  

Habár a denevérekről szóló 2006-os tanulmány nem volt hozzáférhető, amikor a bizottsági 
jelentést kiadták, az Egyesült Királyság hatóságai úgy értesültek, hogy az hozzáférhető volt, 
mielőtt az előzetes tervekre vonatkozó építési engedély iránti kérelemről döntöttek.  Sőt, a 
tanulmányra a helyi területrendezési hatóság ökológusa is hivatkozik a felhatalmazáson 
alapuló jelentésben meghatározott jelentésében. A helyi területrendezési hatóság ökológusa 
jelentésében megemlíti, hogy „végső soron a denevérekről szóló jelentés és a denevérekkel 
kapcsolatos hatások mérséklését célzó intézkedések azt mutatják, hogy a területfejlesztés nem 
sérti az élőhelyvédelmi irányelvet, mivel láthatólag az nem zavarja a fő pihenőhelyeket vagy 
repülési útvonalakat”:
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Az ökológiai károk mérsékléséről vagy megtérítéséről szóló jelentés a denevérekkel 
kapcsolatban a következő mérséklési intézkedéseket tartalmazza:

 a területek között elterülő fák és cserjék lineáris elrendezésének, ezen belül az 
erdőfolyosók megőrzése annak biztosítása céljából, hogy a területek közötti szoros 
összeköttetés, azaz a denevérek területen való átrepüléséhez szükséges összeköttetés 
továbbra is megmaradjon;

 a nem lakáscélú épületek esetében „denevérbarát téglák” és/vagy a denevérek által 
hozzáférhető kúpcserepek használata;

 mesterséges pihenőhelyek a denevérek számára;
 minimális oldalirányú fényszórást biztosító világítás; valamint
 az építkezés során az éjszakai munkavégzés tilalma.

A helyi területrendezési hatóság azt a következtetést vonta le a számára megküldött 
jelentésből, hogy a javasolt mérséklési intézkedések révén a tervezett területfejlesztés nem 
lesz ártalmas a denevérekre nézve. A mérséklési intézkedések betartásának biztosítása 
érdekében a helyi területrendezési hatóság az előzetes tervekre vonatkozó építési engedélyt 
egy jogilag kötelező megállapodás alapján (egyebek között) az ökológiai károk mérsékléséről 
és megtérítéséről szóló jelentés teljes körű betartásától tette függővé. Az eljárás részeként 
konzultációt folytattak a Natural England szervezettel, amely jóváhagyta azt a véleményt, 
miszerint teljes körűen betartották az ökológiai károk mérsékléséről és megtérítéséről szóló 
jelentést. Az Egyesült Királyság hatóságai úgy értesültek, hogy az ökológiai károk 
mérsékléséről és megtérítéséről szóló jelentést magában foglaló, jogilag kötelező 
megállapodást teljesítették.  

Jóllehet az előzetes tervekre vonatkozó építési engedélyt feltételesen odaítélték, a fejlesztőnek 
az élőhelyvédelmi irányelv 16. cikke szerinti eltérés egyedi természeténél fogva is szüksége 
lehet egy engedélyre, és az engedélyező hatóság hasonló szigorú vizsgálatokat alkalmaz 
annak megítélésénél, hogy az engedély ebben az összefüggésben odaítélhető-e vagy sem:

i. a tervezett tevékenységnek az élőhelyvédelmi rendelet alapján meghatározott céllal kell 
rendelkeznie, pl. a közegészség vagy a közbiztonság védelme, illetve az ezt felülbíráló –
társadalmi vagy gazdasági természetű – közérdeket szolgáló, valamint a nagy horderejű, 
jótékony környezeti következményekkel kapcsolatos egyéb fontos okok;
ii. az engedélyező hatóság részére bizonyítani kell, hogy nincs más megfelelő alternatíva; 
valamint
iii. az engedélyező hatóság részére bizonyítani kell, hogy az engedélyezett tevékenység nem 
fogja hátrányosan érinteni a természetes területükön kedvező védettségi helyzetű érintett fajok 
populációjának fenntartását. 

Az Egyesült Királyság hatóságai úgy értesültek, hogy nem nyújtottak be engedély iránti 
kérelmet a területfejlesztés első szakaszában, azonban a fejlesztőnek meg kell ezt tennie 
abban az esetben, ha úgy találja, hogy a tervezett munkálatok megzavarják a denevéreket 
vagy az egyéb védett európai fajokat. Ellenkező esetben bűncselekményt követhet el.

Következtetés

Az Egyesült Királyság által nyújtott információk arra engednek következtetni, hogy a helyi 
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területrendezési hatóság az élőhelyvédelmi irányelv követelményeivel összhangban 
figyelembe vette a tervezett területfejlesztés denevérekre gyakorolt hatásait, és 
megállapították, hogy azok nem lesznek ártalmasak az említett fajokra nézve. E válasz alapján 
a Bizottság ebben az ügyben nem talált az uniós jogszabályok megsértésére utaló jelet.


