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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1171/2008, ko „Radstock Action Group” vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgā Deborah Porter, par plānotās celtniecības kaitīgo 
ietekmi uz sikspārņu populāciju Radstokā, Bātā un Ziemeļaustrumu Somersetā 
(Anglijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē par iespējamajiem EK Dzīvotņu direktīvas (92/43/EK) 
12. panta pārkāpumiem, jo Bātas un Ziemeļaustrumu Somersetas vietējās varas iestādes ir 
sniegušas atļauju celtniecībai Radstokā, kas ir plaši pazīstama apmešanās vieta lielajam zirga 
pakava (Great Horseshoe bat) un brūnajam garausu sikspārnim (Brown long-eared bat). 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka plānotie remontdarbi un sekojošā atkārtotā Brunel šķūņa 
izmantošana izjauktu sikspārņu pagaidu naktsmieru un barības resursus, un rezultātā tas radītu 
neatgriezenisku kaitējumu vietējai sikspārņu populācijai no vidēja līdz ilglaicīgam laika 
periodam. Lūgumraksta iesniedzēja nepiekrīt attīstības projekta autora novērtējumam, kurā 
minēta tikai netieša ierobežota ietekme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Bātas un Ziemeļaustrumu Somersetas Padome nav 
ievērojusi Dzīvotņu direktīvas 12. pantu attiecībā uz sikspārņiem, jo īpaši lielajiem zirga 
pakava sikspārņiem un brūnajiem garausu sikspārņiem. Viņa uzskata, ka padome atļāvusi 
celtniecību, kuras rezultātā:
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 tiks zaudēta plaši pazīstama lielo zirga pakava sikspārņu apmešanās vieta celtniecības 
teritorijā, nenodrošinot šīs apmešanās vietas aizstāšanu ar citu;

 tiks nodarīts neatgriezenisks kaitējums to pārvietošanās un barošanās maršrutu 
savienojamībai, kuri saistīti ar zaudēto apmešanās vietu un otru lielo zirga pakava 
sikspārņu apmešanās vietu, kas, pēc attīstības projekta autoru domām, ko viņi pamato ar 
sikspārņu mēslu identifikāciju, atrodas blakus celtniecības teritorijai;

 sikspārņi zaudēs apmešanās vietu vai vietas pārvietošanās maršrutā starp divām īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (ĪAT), Bātas un Bredfordas pie Eivonas ĪAT un Mells 
Valley ĪAT, un šis zaudējums netiks aizstāts ar apmešanās vietu vai vietām alternatīvajā 
maršrutā (ietekmes mazināšanas pasākumi);

 tiek radīts neatgriezenisks kaitējums vienīgajam maršrutam, kas savieno divas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, neļaujot maršrutu izmantot; nekas neliecina par to, ka 
plānotais alternatīvais maršruts (ietekmes mazināšanas pasākumi) ir derīgs un kalpos kā 
aizstājējs. Šim maršrutam nav apmešanās vietas, kur sikspārņiem apstāties, un tas (sakarā 
ar attālumu starp īpaši aizsargājamām dabas teritorijām) var būt par iemeslu šī 
savienojuma maršruta neizmantošanai, neskatoties uz paša alternatīvā maršruta derīgumu;

 tiks zaudētas to lielo zirga pakava sikspārņu apmešanās vieta vai vietas, kuri pārvietojas 
uz šo celtniecības teritoriju no vietējām apmešanās vietām;

 tiks pārrauts pārvietošanās maršruts to lielo zirga pakava sikspārņu barošanās areālā, kuri 
ierodas gan no Bātas un Bredfordas pie Eivonas, gan no Mells Valley īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, un teritorija neatgūs savu nozīmi lielajiem zirga pakava sikspārņiem, kā 
to iesaka English Nature;

 šķiet, ka tiks pārrauta saikne starp lielajiem zirga pakava sikspārņiem Bātas un Bredfordas 
pie Eivonas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un ļoti svarīgu apmešanās vietu 
Ammerdown Ice House, kurā uzskaita sikspārņus no abām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām; var tikt pārrauta arī saikne starp īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 
vietējo apmešanās vietu Kamertonā (saikne ar Kamertonas apmešanās vietu nav izpētīta ar 
radio izsekošanas palīdzību);

 tiks traucēti un zaudēti brūno garausu sikspārņu (kuru vairošanās vieta atrodas blakus 
celtniecības teritorijai) svarīgi barošanās resursi, kas var novest pie apmešanās vietas ēkā 
blakus celtniecības teritorijai noplicināšanas un radīt traucējumus, kas skars sugas 
Bristoles Reģionālajā vides uzskaites teritorijā, kurā šie sikspārņi ir reti sastopami;

 sakarā ar nelieliem traucējumiem tiks zaudēta savienojamība starp abām brūno garausu 
sikspārņu kompensācijas teritorijām, maršrutiem, kas var būt svarīgi migrācijai un šo 
sikspārņu ģenētiskai apmaiņai plašākā teritorijā, radot traucējumus, kas skars sugas 
Bristoles Reģionālajā vides uzskaites teritorijā;

 virkne sikspārņu zaudēs barību, tostarp Natūzas sikspārnis (Pipistrellus nathusii), kas 
apmetas lokāli, lai gan ietekme uz šo sugu un tās aizsardzības statusu nav izpētīta; ir 
zināms tikai neliels Natūzas sikspārņu apmešanās vietu skaits Apvienotajā Karalistē.

Lūgumraksta iesniedzēja arī apgalvo, ka ierosinātās celtniecības seku novērtējums par 
sikspārņu populāciju bija nepārliecinošs un nepietiekami stingrs vai noturīgs, lai atbilstoši 
noskaidrotu, kāda ir celtniecības teritorijas nozīme attiecībā uz vietējiem sikspārņiem. 
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Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tādējādi pētījumu laikā iegūtie secinājumi nav ticami.

Lūgumraksta iesniedzēja ievietoja savu lūgumrakstu internetā 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

ES intereses šajā gadījumā ir galvenokārt saistītas ar faktu, ka visas sikspārņu sugas ir uzskaitītas 
IV pielikumā un tās stingri aizsargā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva)1. Direktīvas 12. pants 
paredz, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai IV pielikumā uzskaitītajām 
dzīvnieku sugām to dabiskās izplatības areālā izveidotu stingras aizsardzības sistēmu, 
aizliedzot, inter alia, vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti direktīvas 16. pantā, dalībvalstis var noteikt atkāpes 
no šiem noteikumiem, ja nav apmierinošas alternatīvas un ja netiek kaitēts attiecīgo sugu 
populāciju saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības areālā. 
Dalībvalstīm nav jāsaņem iepriekšēja Eiropas Komisijas piekrišana saistībā ar atkāpju 
izmantošanu saskaņā ar direktīvu, bet jāziņo par to izmantošanu ik pēc diviem gadiem.

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka nosacījumi, kurus jāpiemēro atkāpju izmantošanai 
šajā gadījumā, tostarp paredzētie seku mazināšanas pasākumi, nebūs pietiekami, lai risinātu 
apdraudējumu, ko sikspārņiem rada minētā celtniecība.

Turklāt dažas sikspārņu sugas, tostarp lielā zirga pakava sikspārnis (Rhinolophus 
ferrumequinum), ir ierakstīts direktīvas II pielikumā, kas paredz, ka dalībvalstis nosaka īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas (ĪAT) šai sugai. Direktīvas 6. pantā paredzēts aizsargājošu un 
procesuālu garantiju kopums, ko piemēro īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tas ietver 
nepieciešamību jebkuru plānu vai projektu, kas var ietekmēt teritoriju, pakļaut atbilstošam 
novērtējumam, ievērojot teritorijas saglabāšanas mērķus.

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucās uz divām ļoti svarīgām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām lielajiem zirga pakava sikspārņiem Apvienotajā Karalistē, kuras atrodas 
celtniecības teritorijā. Saskaņā ar informāciju no Apvienotās dabas saglabāšanas komitejas 
Bātas un Bredfordas pie Eivonas īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir pārziemošanas teritorija 
15 % no Apvienotās Karalistes populācijas, un Mells Valley īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 
atrodas īpaša sugas reproduktīvā populācija, un tā ir vairošanās teritorija 12 % no Apvienotās 
Karalistes populācijas.

Lūgumraksta iesniedzēja neapgalvo, ka celtniecībai būs ievērojama negatīva ietekme uz kādu 
no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka, pamatojoties 
uz pieejamajiem pierādījumiem, būtu nepareizi pieņemt, ka daži sikspārņi no Mells Valley
dodas pārziemot uz Bātas un Bredfordas pie Eivonas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, taču 
apgalvo, ka šāda iespēja pastāv. Viņa uzskata, ka celtniecība radīs neatgriezenisku kaitējumu 
savienojamībai ar pārvietošanās un barošanās maršrutiem, kas saistīti ar celtniecības 
apdraudēto apmešanās vietu.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Uz jautājumu par ekoloģisko savienojamību attiecas Dzīvotņu direktīvas 10. panta noteikumi, 
kas paredz, ka, ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tad zemes izmantošanas plānošanas un 
attīstības politikā, un jo īpaši, lai uzlabotu Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, tās cenšas 
sekmēt to ainavas iezīmju apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas faunai un florai.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas iesniegtā informācija izvirza nopietnus jautājumus par sikspārņu 
sugu aizsardzību celtniecības teritorijā, jo īpaši Dzīvotņu direktīvas noteikumu par stingru 
sugu aizsardzību piemērošanas kontekstā. Tādējādi Komisija lūdz paskaidrojumus Apvienotās 
Karalistes varas iestādēm par apsūdzībām, kas izteiktas lūgumrakstā, un informēs 
Lūgumrakstu komiteju par veiktās izpētes rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisijas dienesti nosūtīja pieprasījumu Apvienotās Karalistes varas iestādēm sniegt 
informāciju un paskaidrojumu par to, kā tiek piemērota Dzīvotņu direktīva saistībā ar šajā 
lūgumrakstā paustajiem apgalvojumiem. Šāda informācija tika saņemta no Apvienotās 
Karalistes varas iestādēm.

Ierosinātā celtniecība ietver bijušo dzelzceļa zemju atjaunošanu, kas paredz teritorijas jaukta 
izmantojuma tipa apbūvi, tostarp 210 dažādu izmēru dzīvojamās vienības, līdz 695 
kvadrātmetriem mazumtirdzniecības uzņēmumu grīdas platības, un līdz 325 kvadrātmetru 
grīdas platības, kas var būt pieejama sabiedriskai izmantošanai.

Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta piemērošana1

Ierosinātās celtniecības vieta nav izraudzīta kā īpaši aizsargājamā teritorija (ĪAT). Attiecībā 
uz ierosināto celtniecību par dabas aizsardzības jautājumiem kompetentā Apvienotās 
Karalistes valdības izpildaģentūra „Natural England”, informēja vietējo plānošanas iestādi, ka 
būvniecības vieta sakrīt ar barošanās areālu lielajiem zirga pakava sikspārņiem, kuri ierodas 
gan no Bātas un Bredfordas pie Eivonas, gan no Mells Valley īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām.

Apvienotās Karalistes varas iestādes ir apstiprinājušas, ka vietējā plānošanas iestāde pirms 
atļaujas piešķiršanas skiču projekta posmā nav veikusi oficiālu pārbaudi par „iespējamu 
būtisku ietekmi” uz īpaši aizsargājamām teritorijām. Tā ir pārbaudes procedūra, ko veic 
saskaņā ar pašreizējām pamatnostādnēm, lai noteiktu projekta iespējamo ietekmi uz 
aizsargājamo teritoriju (šajā gadījumā divām ĪAT), un apsvērtu, vai šāda ietekme var būt 
nozīmīga, un tādēļ šī procedūra prasa veikt pienācīgu novērtējumu. Tomēr varas iestādes 
saprot, ka šos pārbaudes nolūkā izskatāmos jautājumus vietējā plānošanas iestāde tolaik 
apsvēra, kaut arī tie netika oficiāli dokumentēti. Vēlāk šis process tika dokumentēts, un tas 
apstiprināja, ka celtniecībai nav paredzama būtiska ietekme uz vienu vai otru īpaši 
aizsargājamo teritoriju, tādēļ attiecīgs novērtējums netika prasīts. Vietējā plānošanas iestāde 
norādīja, ka laikus tika izvēlēta piesardzīga pieeja un priekšlikumā tika iekļauti pasākumi, lai 
nepieļautu negatīvu ietekmi uz sikspārņiem.

                                               
1  OV L 206, 22.7.1992.



CM\810933LV.doc 5/7 PE428.038/REV v01-00

                                Ārējais tulkojums LV

Dzīvotņu direktīvas 10. pants

Direktīvas 10. pantā noteikts, ka, ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tad zemes 
izmantošanas plānošanas un attīstības politikā tās cenšas sekmēt to ainavas iezīmju 
apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas faunai un florai. Šādas iezīmes ir tās, kas 
svarīgas savvaļas sugu migrācijai, izplatībai un vairošanās procesam. Apvienotās Karalistes 
varas iestādes norāda, ka ir vairākas reģionālās un vietējās plānošanas politikas, kas attiecas 
uz dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ko vietējā plānošanas iestāde tika 
ņēmusi vērā lēmumu pieņemšanas laikā. Turpmāk tekstā izklāstītie ietekmes mazināšanas 
pasākumi parāda, ka lineāro iezīmju un meža joslu saglabāšana bijusi daļa no plānošanas 
nosacījumiem projekta attīstīšanā.

Dzīvotņu direktīvas 12. un 16. pants

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 12 pantu dalībvalstīm ir pienākums veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu stingru aizsardzības sistēmu noteiktām dzīvnieku sugām (ieskaitot 
visas sikspārņu sugas). Atkāpes no šīs stingrās aizsardzības ir atļautas tikai noteiktos 
apstākļos, kā paredzēts 16. pantā.

Ierosinātās celtniecības ietekme uz teritorijas ekoloģiju bija būtisks jautājums, izskatot skiču 
projekta pieteikumu vietējā plānošanas iestādē. Saskaņā ar valdības apkārtrakstu bija pasūtīti 
vairāki ziņojumi par ekoloģiju un tika sagatavots vides pārskats. Vides pārskatā iekļauta 
nodaļa par ekoloģijas jautājumiem. Šajā nodaļā iekļauti vairāki ziņojumi: Ekoloģijas 
stratēģija, ar ko nosaka mērķus ekoloģiskās ietekmes novēršanai vai samazināšanai; Ziņojums 
par ekoloģiskās ietekmes mazināšanu un kompensāciju pārvaldību, kur aprakstīti ierosinātie 
pasākumi kaitējuma mazināšanai vai kompensēšanai; un Ekoloģijas un dabas aizsardzības 
ziņojums, kas sniedz papildu informāciju vietējai plānošanas iestādei par ierosinātajiem 
ietekmes mazināšanas pasākumiem attiecībā uz sikspārņiem (turpinājumā).

Vides pārskatā norādīts, ka, „izpētē iekļauta koku, ēku un citu konstrukciju apsekošana dienas 
laikā celtniecības vietā (izņemot ēkas, kas atrodas pilsētas centrā) 2005. gada maijā, 
novērotas divas sikspārņu izlidošanas vakaros un piecas spietošanas rītausmā 2005. gada 
jūlijā un augustā. Tam sekoja pilsētas centra ēku apsekošana dienas laikā 2005. gada oktobrī 
un novembrī, pēc tam apsekošanas vietas robežu paplašināšana un vecā dzelzceļa apsekošana 
dienas laikā 2006. gada janvārī”.

Pašā jaunākajā sikspārņu apsekošanā (Bat Survey 2006, 2008. gada 14. februāris) secināts, ka 
„nav gūti pierādījumi par lielo zirga pakava sikspārņu klātbūtni novērošanas laika posmā, 
tomēr tas var vienkārši norādīt uz to, ka šīs sugas izmanto teritoriju ļoti reti; Vides pārskatā 
iekļautie pasākumi nodrošina, ka, piemēram, tās iezīmes, ko lielie zirga pakava sikspārņi 
varētu izmantot migrācijai, tiek saglabātas kā daļa no ierosinātā projekta”.

Attiecībā uz citām sikspārņu sugām Bat Survey 2006 secināts, ka „tika konstatētas maksimāli 
iespējamās 10 sikspārņu sugas, kas šo teritoriju izmanto kā pārvietošanās un barošanās 
areālu. Ieteikumi, kas jau ir iekļauti Vides pārskatā, uzskatāmi par atbilstošiem reģistrētajām 
10 sikspārņu sugām.” Šajā ziņojumā arī norādīts, ka „tiek uzskatīts, ka Vides pārskatā 
ietvertie ietekmes mazināšanas pasākumi būs vairāk nekā pietiekami, lai mazinātu projekta 
iespējamo ietekmi uz visām sikspārņu sugām, kas reģistrētas 2006. gada apsekojuma laikā.”
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Kaut arī Bat Survey 2006 pētījums nebija pieejams Komitejas ziņojuma sagatavošanas laikā, 
Apvienotās Karalistes varas iestādes atzīst, ka tas bijis pieejams pirms pieteikuma skiču 
projekta atļaujas saņemšanai. Vietējās plānošanas iestādes ekoloģes ziņojumā, kas ietverts 
Deleģētajā ziņojumā, tiešām ir atsauce uz šo apsekojumu. Vietējās plānošanas iestādes 
ekoloģe savā ziņojumā minējusi, ka „galu galā, ziņojums par sikspārņiem un pasākumi 
ietekmes uz sikspārņiem mazināšanai pierāda, ka celtniecība nav pretrunā Dzīvotņu 
direktīvai, jo nav paredzami traucējumi lielākajās apmešanās vietās vai lidojumu maršrutos”.

Ekoloģiskās ietekmes mazināšanas un kompensāciju pārvaldības ziņojumā tika iekļauti šādi 
pasākumi ietekmes mazināšanai attiecībā uz sikspārņiem:

 lineāro koku un krūmu rindu saglabāšana, ieskaitot mežu joslas starp būvniecības 
vietām, lai nodrošinātu, ka starp tām joprojām pastāv ciešs savienojums un ka ir cieša 
saikne visā būvniecības vietā sikspārņu migrācijai;

 sikspārņu piekļuvei nepieciešamo ķieģeļu un/vai pārkaru elementu izmantošana 
nedzīvojamās ēkās;

 mākslīgu sikspārņu apmešanās vietu radīšana;
 apgaismošana, lai kliedētu sānu gaismas;
 darba nepieļaušana nakts laikā celtniecības vietā.

Vietējā plānošanas iestāde no saņemtajiem ziņojumiem secināja, ka ierosinātā celtniecība 
nenodara kaitējumu sikspārņiem, ja tiek īstenoti ietekmes mazināšanas pasākumi. Lai 
nodrošinātu ietekmes mazināšanas pasākumu ievērošanu, vietējā plānošanas iestāde ir 
noteikusi , ka skiču projekta atļaujas piešķiršana atkarīga (cita starpā) no Ekoloģiskās 
ietekmes mazināšanas un kompensāciju pārvaldības ziņojuma pilnīgas ievērošanas saskaņā ar 
juridiski saistošu vienošanos. Šajā procesā notika apspriešanās ar „Natural England”, kas deva 
savu piekrišanu, atzīstot, ka Ekoloģiskās ietekmes mazināšanas un kompensāciju pārvaldības 
ziņojums ir pilnībā īstenots. Apvienotās Karalistes varas iestādes atzīst, ka ir izpildīta juridiski 
saistoša vienošanās, iekļaujot Ekoloģiskās ietekmes mazināšanas un kompensāciju 
pārvaldības ziņojumu.

Kaut arī skiču projekta nosacījumu atļauja ir piešķirta, attīstītājs var arī pieprasīt licenci kā 
īpašu veidu atkāpei no Dzīvotņu direktīvas 16. panta, un licencēšanas iestāde var šādam 
atkāpes veidam piemērot līdzīgas stingras pārbaudes, lemjot par licences piešķiršanu šādos 
apstākļos:

i) ierosinātajiem pasākumiem jāatbilst vienam no Dzīvotņu direktīvas noteikumos 
definētajiem mērķiem, piemēram, sabiedrības veselības aizsardzība vai sabiedrības drošība 
vai citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, tostarp sociālās vai ekonomiskās intereses un 
labvēlīgs rezultāts, kas primāri svarīgs videi;
ii) licencēšanas iestādei jāpārliecinās, ka nav citas apmierinošas alternatīvas; un
iii) licencēšanas iestādei jāpārliecinās, ka atļautā darbība nekaitēs attiecīgo sugu populāciju 
saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības areālā.

Apvienotās Karalistes varas iestādes atzīst, ka celtniecības pirmajā posmā netika iesniegts 
pieteikums licences saņemšanai, tomēr attīstītājam tas būs jādara, ja atklāsies, ka ierosinātā 
celtniecība traucē sikspārņiem vai citām Eiropas aizsargājamām sugām. Pretējā gadījumā 
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attīstītājs veic krimināli sodāmu darbību.

Secinājums

Apvienotās Karalistes sniegtā informācija ļauj izdarīt secinājumu, ka vietējā plānošanas 
iestāde ņēmusi vērā ierosinātās celtniecības ietekmi uz sikspārņiem saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas prasībām un noteikusi, ka tā nekaitēs šīm sugām. Pamatojoties uz šo atbildi, 
Komisija nesaskata nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus šajā gadījumā.”


