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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

 PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1171/2008 dėl planuojamos šikšnosparnių populiacijos vietų 
plėtros Radstoke, Bate ir Šiaurės rytų Somersete (Anglija) žalingo poveikio, 
kurią pateikė Britanijos pilietė Deborah Porter Radstoko darbo grupės 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša apie tariamą EB buveinių direktyvos (92/43/EB) 12 straipsnio 
pažeidimą, nes Bato ir Šiaurės rytų Somerseto vietos valdžios institucijos leido plėtoti 
Radstoką, gerai žinomą kaip didžiųjų pasagnosių šikšnosparnių ir rudųjų ausylių poilsio vietą.
Peticijos pateikėja mano, kad dėl siūlomų atnaujinimo darbų ir vėlesnio Brunelio stoginės 
naudojimo šikšnosparniai neteks trumpalaikio poilsio vietos ir maitinimosi atsargų, todėl tai 
turės didelį neigiamą vidutinės trukmės arba ilgalaikį poveikį vietos šikšnosparnių 
populiacijai. Peticijos pateikėja nesutinka su projekto vykdytojo vertinimu, kuriame teigiama, 
kad poveikis bus tik ribotas ir netiesioginis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.
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„Peticijos pateikėja mano, kad Bato ir Šiaurės rytų Somerseto taryba nesilaikė Buveinių 
direktyvos 12 straipsnio šikšnosparnių, visų pirma didžiųjų pasagnosių šikšnosparnių ir 
rudųjų ausylių, atžvilgiu. Ji mano, kad Taryba leido plėtrą, kurios rezultatai bus tokie:

 didieji pasagnosiai šikšnosparniai neteks žinomos poilsio vietos plėtojamoje teritorijoje, o 
kita poilsio vieta neparūpinama;

 plėtra turės neigiamą poveikį ir skraidymo bei maitinimosi kelių, besijungiančių su poilsio 
vieta, kurios netenkama, ir su greta plėtojamos teritorijos esančia antrąja didžiųjų 
pasagnosių šikšnosparnių poilsio vieta (kurią, projekto vykdytojų nuomone, 
šikšnosparniai pirmiausia randa pagal išmatas), ryšiui;

 šikšnosparniai nebesinaudos poilsio vietomis skraidymo kelyje tarp dviejų specialių 
saugomų teritorijų (SST), Bato ir Bradfordo prie Eivono SST ir Melso slėnio SST, ir tas 
poveikis nesušvelninamas suteikiant poilsio vietą ar vietas alternatyviame kelyje 
(švelninimas);

 plėtra turi neigiamą poveikį tam, kas, atrodo, yra tik jungiamasis kelias tarp dviejų SST, 
nes nebeleidžiama juo naudotis; nėra įrodymų, kad planuojamas alternatyvus (švelninimo) 
kelias yra tinkamas esamam keliui pakeisti. Jame nėra poilsio vietos, kurioje būtų galima 
trumpam sustoti, ir vien dėl to (dėl atstumo tarp SST) šikšnosparniai gali nustoti naudotis 
jungiamuoju keliu, kad ir kaip tiktų alternatyvus kelias;

 didieji pasagnosiai šikšnosparniai, skrendantys į tą teritoriją iš vietinių poilsio vietų, 
neteks poilsio vietos ar vietų;

 dėl plėtros bus nutrauktas didžiųjų pasagnosių šikšnosparnių skraidymo kelias 
maitinimosi spinduliu tarp Bato ir Bradfordo prie Eivono SST ir Melso slėnio SST ir dėl
to nebebus išsaugota teritorijos vertė didiesiems pasagnosiams šikšnosparniams, kaip 
rekomenduoja „English Nature“;

 atrodo, kad dėl plėtros nutraukiama jungtis tarp Bato ir Bradfordo prie Eivono SST ir 
poilsio vietoje, esančioje „Ammerdown Ice House“, – labai svarbioje poilsio vietoje, 
kurioje užregistruota šikšnosparnių iš abiejų SST, esančių didžiųjų pasagnosių 
šikšnosparnių; taip pat gali būti nutraukta jungtis tarp SST ir vietinės poilsio vietos 
Kamertone (jungtis su Kamertono poilsio vieta netirta naudojantis radiolokacija);

 dėl plėtros bus suardytos ir prarastos svarbios rudųjų ausylių (kurių patelių poilsio vieta 
yra greta teritorijos) maitinimosi atsargos, todėl gali būti prarasta poilsio vieta greta 
teritorijos esančiame pastate ir pabloginta rūšių padėtis Bristolio regioninių aplinkos 
apsaugos įrašų teritorijoje, kurioje šie šikšnosparniai yra reti;

 dėl plėtros, nestipriai sudrumstus ramybę, bus prarastas ryšys su abiem rudųjų ausylių 
kompensacinėmis teritorijomis, – keliais, kurie gali būti svarbūs šių šikšnosparnių 
migracijai ir genetiniams mainams platesnėje teritorijoje, o tai pablogins rūšių padėtį 
Bristolio regioninių aplinkos apsaugos įrašų teritorijoje;

 nemažai šikšnosparnių, įskaitant retą natuzijaus šikšniukų (Pipistrellus nathusii), kurių
poilsio vietos yra netoli, rūšį, neteks maisto, ir nors poveikis šiai rūšiai ir jos apsaugos 
būklė netirti, JK yra tik labai nedaug žinomų natuzijaus šikšniukų poilsio vietų.

Peticijos pateikėja taip pat tvirtina, kad siūlomos plėtros poveikio šikšnosparnių populiacijai 
vertinimai neįtikinami ir nepakankamai tikslūs ar pagrįsti, kad būtų galima tinkamai nustatyti 
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vietos vertę vietiniams šikšnosparniams. Todėl peticijos pateikėja teigia, kad atliekant šį 
tiriamąjį darbą pateiktos išvados yra nepatikimos.

Peticijos pateikėja peticiją paskelbė internete: 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf.

ES susidomėjimas šiuo atveju pirmiausia susijęs su tuo, kad visos šikšnosparnių rūšys yra 
išvardytos IV priede ir griežtai saugomos pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)1. Pagal direktyvos 
12 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių sukurti į IV priedą 
įrašytų gyvūnų rūšių griežtos apsaugos jų paplitimo areale sistemą, inter alia draudžiančią 
pažeisti ar naikinti perėjimo ar poilsio vietas.

Pagal direktyvos 16 straipsnio nuostatas valstybės narės gali nukrypti nuo tų nuostatų, jei nėra 
kitos priimtinos alternatyvos, ir leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas netrukdo palaikyti 
atitinkamos rūšies populiacijų gerą apsaugos būklę jų natūralaus paplitimo areale.
Nereikalaujama, kad valstybės narės prieš tai gautų Europos Komisijos sutikimą, susijusį su 
leidžiančiomis nukrypti nuostatomis pagal direktyvą, bet turi kas dvejus metus teikti jų 
taikymo ataskaitas.

Tačiau peticijos pateikėja tvirtina, kad sąlygos, kurios būtų taikomos tuo atveju, jei būtų 
taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, įskaitant numatytas švelninimo priemones, nebus 
pakankamos siekiant panaikinti grėsmę, kurią šikšnosparniams kelia plėtra.

Be to, kelios šikšnosparnių rūšys, įskaitant didžiuosius pasagnosius šikšnosparnius 
(Rhinolophus ferrumequinum), taip pat įtrauktos į direktyvos II priedą, pagal kurį 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų rūšių specialias saugomas teritorijas (SST). 
Direktyvos 6 straipsnyje nustatytas SST taikomų apsauginių ir procedūrinių priemonių 
rinkinys. Tos priemonės apima ir reikalavimą, kad bet kuris planas ar projektas, kuriuo gali 
būti daromas poveikis teritorijai, būtų tinkamai įvertintas atsižvelgiant į teritorijos saugojimo 
tikslus.

Peticijos pateikėja kalba apie dvi plėtros teritorijoje esančias didžiųjų pasagnosių 
šikšnosparnių SST, kurios labai svarbios JK. Remiantis Jungtinio gamtos apsaugos komiteto 
informacija, Bato ir Bradfordo prie Eivono SST yra žiemos miego teritorija, susijusi su 
15 proc. JK šikšnosparnių populiacijos, o Melso slėnio SST yra išskirtinė rūšių perėjimo 
vieta, susijusi su 12 proc. JK populiacijos patelių.

Peticijos pateikėja nesako, kad plėtra turės didelį neigiamą poveikį kuriai nors iš SST. 
Peticijos pateikėja pripažįsta, kad, remiantis turimais įrodymais, būtų netinkama daryti išvadą, 
kad kai kurie šikšnosparniai iš Melso slėnio žiemos miego skrenda į Bato ir Bradfordo prie 
Eivono SST, bet teigia, kad tokia galimybė, žinoma, yra. Ji mano, kad plėtra turės neigiamą 
poveikį skraidymo bei maitinimosi kelių, besijungiančių su poilsio vieta, kuriai kyla pavojus, 
ryšiui.
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.



PE428.038v02-00 4/7 CM\810933LT.doc

LT

Aptariant ekologinio poveikio klausimą svarbios Buveinių direktyvos 10 straipsnio nuostatos, 
pagal kurias reikalaujama, kad valstybės narės stengtųsi, kai mano tai esant būtina, 
žemėnaudos planuose bei plėtros politika skatinti laukinei faunai ir florai labai svarbių 
kraštovaizdžio elementų tvarkymą, ypač siekdamos pagerinti Natura 2000 tinklo ekologinį 
vientisumą.

Išvados

Peticijos pateikėjos pateikta informacija kelia svarbių klausimų dėl šikšnosparnių rūšių 
apsaugos plėtros teritorijoje, visų pirma kalbant apie Buveinių direktyvos nuostatų dėl 
griežtos rūšių apsaugos taikymą. Todėl Komisija siekia gauti Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijų paaiškinimą apie peticijoje pateiktus įtarimus ir praneš Peticijų komitetui apie šio 
tyrimo rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisijos tarnybos parašė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms ir paprašė 
informacijos bei paaiškinimo dėl Buveinių direktyvos taikymo, susijusio su šioje peticijoje 
išdėstytais tvirtinimais. JK valdžios institucijos pateikė šią informaciją. 

Į siūlomą plėtrą įeina buvusių geležinkelio žemių pertvarkymas, kad būtų suteikta galimybė 
plėtrai ne pagal vieną paskirtį, apimančiai 210 įvairaus dydžio gyvenamųjų patalpų, iki 695 
kvadratinių metrų mažmeninio verslo ploto ir iki 325 kvadratinių metrų ploto, kurį gali 
naudoti bendruomenė. 

Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio taikymas1

Siūloma plėtojama teritorija nėra pripažinta specialia saugoma teritorija (SST). Kalbant apie 
siūlomą plėtrą, kompetentingų Anglijos gamtosaugos patarėjų organizacija „Natural England“ 
pranešė vietos planavimo valdžios institucijai, kad teritorija, dėl kurios pateikta paraiška, 
buvo didžiųjų pasagnosių šikšnosparnių skraidymo kelias maitinimosi spinduliu tarp Bato ir 
Bradfordo prie Eivono SST ir Melso slėnio SST.  

JK valdžios institucijos patvirtino, kad vietos planavimo valdžios institucija neatliko 
oficialaus tyrimo dėl galimo svarbaus poveikio SST prieš suteikdama sąlyginį  statybos 
leidimą pradiniam projektui. Tai patikros procedūra, atliekama pagal galiojančias gaires, kad 
būtų nustatytas galimas projekto poveikis saugomoms teritorijoms (šiuo atveju dviem SST) ir 
kad būtų aptarta, ar toks poveikis bus svarbus ir ar todėl būtinas atitinkamas vertinimas.  Vis 
dėlto JK valdžios institucijos supranta, kad klausimus, kurie būtų buvę aptarti atliekant šį 
tyrimą, vietos planavimo valdžios institucija tuo metu apsvarstė, nors oficialiai  
dokumentuose šių klausimų neaprašė. Vėliau procesas buvo aprašytas dokumentuose ir 
patvirtinta, kad plėtra neturėtų daryti svarbaus poveikio jokiai SST ir kad atitinkamas 
vertinimas nėra būtinas. Vietos planavimo valdžios institucija teigė, kad tuo metu buvo 
vadovaujamasi atsargumo principu ir į pasiūlymą įtrauktos priemonės užtikrinti, kad 

                                               
1  OL L 206, 1992 7 22.
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šikšnosparniai nepatirtų neigiamo poveikio.

Buveinių direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio taikymas

Pagal 10 straipsnio nuostatas reikalaujama, kad valstybės narės prireikus stengtųsi
žemėnaudos planuose bei plėtros politika skatinti laukinei faunai ir florai labai svarbių 
kraštovaizdžio elementų tvarkymą.  Šiems elementams priskiriami tie, kurie „yra būtini 
laukinių rūšių migracijai, plitimui ir genetiniams mainams“.  JK teigia, kad per sprendimo 
priėmimo procesą vietos planavimo valdžios institucija aptarė  keletą regioninių ir vietos 
planavimo politikos sričių, susijusių su apsauga ir biologine įvairove. Toliau išdėstytos 
švelninimo  priemonės rodo, kad linijinių elementų ir miško plotų koridorių išsaugojimas 
priklausė plėtros planavimo sąlygoms.

Buveinių direktyvos 12 ir 16 straipsniai 

Pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnį valstybių narių reikalaujama imtis reikiamų priemonių, 
kad būtų sukurta tam tikrų gyvūnų rūšių (į kurias įeina visos šikšnosparnių rūšys) griežtos 
apsaugos sistema.  Nukrypti nuo šios griežtos apsaugos leidžiama tik tam tikromis 
aplinkybėmis, numatytomis  16 straipsnyje.    

Siūlomos plėtros poveikis teritorijos gamtosaugai buvo pagrindinis klausimas, kurį vietos 
planavimo valdžios institucija kėlė svarstydama paraišką dėl statybos leidimo pradiniam 
projektui.  Pagal Vyriausybės aplinkraštį pavesta pateikti keletą pranešimų dėl ekologijos  ir 
parengta aplinkos apsaugos ataskaita. Aplinkos apsaugos ataskaitoje yra skyrius ekologijos 
klausimais. Į šį skyrių sudėti keli pranešimai: Ekologijos strategija, kurioje išdėstyti siekiai ir 
tikslai, kad būtų išvengta poveikio ekologijai arba kad jis būtų sumažintas; Poveikio 
ekologijai švelninimo ir žalos atlyginimo ataskaita, kurioje aprašytos priemonės, siūlomos 
žalai mažinti arba atlyginti; taip pat Ekologijos ir gamtos apsaugos vertinimo ataskaita, kuri 
vietos planavimo valdžios institucijai suteikė papildomos informacijos dėl poveikio 
šikšnosparniams švelninti siūlomų priemonių (žr. toliau).  

Aplinkos apsaugos ataskaitoje teigiama, kad „į tiriamąjį darbą įėjo teritorijoje esančių 
medžių, pastatų ir kitų pastatų (išskyrus miesto centre esančius pastatus) patikra dienos metu  
2005 m. gegužės mėn., atlikti du šikšnosparnių pasirodymo vakare ir penki jų susibūrimo 
auštant tyrimai 2005 m. liepos ir rugpjūčio mėn.  Po to, 2005 m. spalio ir lapkričio mėn., 
atliktas pastatų miesto centre tyrimas dienos metu, pratęsus  teritorijos, dėl kurios pateikta 
paraiška, ribas, o 2006 m.  sausio mėn. dienos metu atliktas seno geležinkelio grįžračio 
tyrimas.“

Naujausiame šikšnosparnių tyrime (Šikšnosparnių tyrimas 2006, kurio data  – 2008 m. vasario 
14 d.) prieita prie išvados, kad „per tyrimo laikotarpį neužregistruota jokių didžiųjų 
pasagnosių šikšnosparnių buvimo įrodymų, tačiau tai tiesiog gali reikšti, jog šios rūšies 
gyvūnai labai retai skraido šioje teritorijoje; į aplinkos apsaugos ataskaitą įtrauktos 
priemonės užtikrins, kad elementai, kuriais  didieji pasagnosiai šikšnosparniai galėtų 
naudotis, pvz., skraidydami, būtų išsaugoti kaip siūlomos plėtros plano dalis.“

Kalbant apie kitas šikšnosparnių rūšis, Šikšnosparnių tyrime 2006 prieita prie išvados, kad 
„užregistruota  daugiausia 10 šikšnosparnių, šioje teritorijoje skraidančių ir ieškančių 
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maisto, rūšių. Rekomendacijos, kurios jau įtrauktos į aplinkos apsaugos ataskaitą, laikomos 
tinkamos užregistruotų 10 rūšių šikšnosparniams.“  Ataskaitoje  taip pat teigiama: „Manoma, 
kad aplinkos apsaugos ataskaitoje pateiktas švelninimas taip pat bus daugiau negu 
pakankamas galimam poveikiui, kurį sistema gali daryti visų 2006 m. tyrime užregistruotų 
rūšių gyvūnams, švelninti“.  

Nors pateikiant komiteto ataskaitą Šikšnosparnių tyrimo 2006 dar nebuvo, JK valdžios 
institucijos supranta, kad su juo buvo galima susipažinti prieš priimant sprendimą dėl statybos 
leidimo pradiniam projektui paraiškos.  Iš tiesų tyrimu remiasi vietos  planavimo valdžios 
institucijos ekologė savo pranešime, pateiktame perduotoje ataskaitoje.  Vietos planavimo 
valdžios institucijos ekologė pranešime paminėjo: „Galiausiai iš šikšnosparnių ataskaitos ir 
šikšnosparnių švelninimo priemonių matyti, kad dėl plėtros Buveinių direktyva nėra 
nepažeista, nes atrodo, jog plėtra netrukdo pagrindinėms poilsio vietoms arba skraidymo 
keliams.“

Į Poveikio ekologijai švelninimo ir žalos atlyginimo ataskaitą įtrauktos šios šikšnosparniams 
skirtos švelninimo priemonės:

 ilgų medžių ir krūmų eilių, įskaitant   miško ploto koridorius tarp teritorijų,
išsaugojimas siekiant užtikrinti glaudžią jungtį per teritoriją šikšnosparniams skraidyti;

 šikšnosparniams tinkamų plytų ir (arba)  šikšnosparniams prieinamų grublėtų čerpių 
naudojimas negyvenamiesiems pastatams;

 dirbtinės šikšnosparnių poilsio vietos;
 apšvietimas, siekiant kryptingo šviesos sklidimo; ir
 statybos darbai naktį neatliekami.

Vietos planavimo valdžios institucija remdamasi gautomis ataskaitomis priėjo prie išvados, 
kad taikant siūlomas švelninimo priemones siūloma plėtra šikšnosparniams nepakenktų.  
Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi švelninimo priemonių, vietos planavimo valdžios 
institucija padarė, kad šalia kitų dalykų, visiškai įgyvendinus Poveikio ekologijai švelninimo 
ir žalos atlyginimo tvarkymo ataskaitą pagal teisiškai įpareigojantį susitarimą, reikėtų 
sąlyginio statybos leidimo pradiniam projektui.  Į procesą įėjo pasitarimas su gamtosaugos 
organizacija „Natural England“, kuri patvirtino, kad Poveikio ekologijai švelninimo ir žalos 
atlyginimo tvarkymo ataskaita buvo visiškai įgyvendinta. JK valdžios institucijos supranta, 
kad teisiškai įpareigojantis susitarimas, į kurį įtraukta Poveikio ekologijai švelninimo ir žalos 
atlyginimo tvarkymo ataskaita, buvo įvykdytas.  

Nors sąlyginis statybos leidimas pradiniam projektui suteiktas, plėtros vykdytojas taip pat gali 
reikalauti leidimo kaip specialios Buveinių direktyvos 16 straipsnio išlygos formos, nes  
leidimo išdavimo institucija atlieka panašius privalomuosius tyrimus svarstydama, reikėtų ar 
nereikėtų išduoti leidimo šiomis aplinkybėmis:

i) siūloma veikla turi būti siekiama vieno iš tikslų, išdėstytų Buveinių nuostatuose, pvz., 
saugoti visuomenės sveikatą arba rūpintis jos sauga, arba atsižvelgti į kitas įpareigojančias 
priežastis, susijusias su viršesniu visuomenės interesu, įskaitant  socialinio arba ekonominio 
pobūdžio priežastis ir labai svarbias aplinkai palankias pasekmes;
ii) leidimų išdavimo institucija turi įsitikinti, kad nėra tinkamos alternatyvos; ir
iii) leidimų išdavimo institucija turi įsitikinti, kad veikla, kuriai išduotas leidimas, netrukdys 
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palaikyti atitinkamos rūšies populiacijų gerą apsaugos būklę jų natūralaus paplitimo areale. 

JK valdžios institucijos supranta, kad nebuvo pateikta paraiška dėl leidimo pirmajam plėtros 
etapui, bet iš plėtros vykdytojo to bus pareikalauta, jeigu jis pamatys, kad siūlomi darbai 
trukdo  šikšnosparniams arba kitų Europos saugomų rūšių gyvūnams. Kitaip jis gali padaryti 
nusikaltimą.

Išvada

Dėl Jungtinės Karalystės suteiktos informacijos galima daryti išvadą, kad vietos planavimo
valdžios institucija, remdamasi Buveinių direktyvos reikalavimais, apsvarstė siūlomos plėtros 
pasekmes šikšnosparniams ir nusprendė, kad plėtra šios rūšies gyvūnams nekenks.
Remdamasi šiuo atsakymu Komisija šiuo atveju negali nustatyti jokio ES teisės aktų 
pažeidimo.“


