
CM\810933PL.doc PE428.038v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1171/2008, którą złożyła Deborah Porter (Wielka Brytania) w imieniu 
Grupy Działania Radstock, w sprawie szkodliwego wpływu planowanej 
inwestycji na populację nietoperzy w Radstock, Bath i North East Somerset 
(Anglia)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o domniemanych naruszeniach art. 12 dyrektywy siedliskowej 
WE (92/43/WE). Władze lokalne w Bath i North East Somerset wydały zezwolenie 
na inwestycję w Radstock, dobrze znanym miejscu odpoczynku podkowca dużego i gacka 
brunatnego. Składająca petycję uważa, że planowane prace renowacyjne w szopie Brunel,
a następnie ponowne jej wykorzystanie, spowodują utratę tymczasowego miejsca odpoczynku 
nocnego nietoperzy oraz zasobów pożywienia, a tym samym będą miały znaczący 
niekorzystny wpływ na lokalną populację tych zwierząt w średnim i długim okresie. Nie 
zgadza się ona z opinią dewelopera, który sugeruje jedynie pośredni i ograniczony skutek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składająca petycję twierdzi, że Rada Bath i North East Somerset naruszyła art. 12 dyrektywy 
siedliskowej w odniesieniu do nietoperzy, a zwłaszcza w odniesieniu do podkowca dużego
i gacka brunatnego. Jest ona zdania, że Rada ta zezwoliła na inwestycję, która będzie miała 
następujące skutki:
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 znany teren odpoczynku podkowca dużego na obszarze planowanej inwestycji zostanie 
utracony na jej rzecz; nie planuje się także zapewnienia żadnego zastępczego terenu 
odpoczynku;

 przedmiotowa inwestycja będzie miała niekorzystny wpływ na połączenia z trasami 
przelotów i żerowania powiązanymi z miejscem odpoczynku, które ma zostać 
zlikwidowane, oraz z drugim miejscem odpoczynku podkowca dużego przylegającym 
do obszaru inwestycji, które według dewelopera określono na podstawie wstępnej oceny 
odchodów;

 nietoperze przestaną korzystać z miejsca/miejsc odpoczynku na trasie przelotowej między 
dwoma specjalnymi obszarami ochrony: Bath and Bradford-on-Avon oraz Mells Valley, 
czemu nie zapobiega się poprzez zapewnienie miejsca/miejsc odpoczynku 
na alternatywnej trasie przechodzącej przez przedmiotowy obszar;

 przedmiotowa inwestycja ma niekorzystny wpływ na jak się zdaje jedyną trasę przelotową 
między tymi dwoma specjalnymi obszarami ochrony, ponieważ uniemożliwia ona 
wykorzystywanie tej trasy; brak jest dowodów na to, że planowana alternatywna trasa 
będzie odpowiednią trasą zastępczą. Nie przewiduje ona lokalizacji miejsca odpoczynku, 
co samo w sobie (z uwagi na odległość między przedmiotowymi specjalnymi obszarami 
ochrony) może uniemożliwić wykorzystywanie tej trasy przelotowej, bez względu 
na dogodność trasy alternatywnej;

 zlikwidowane zostaną miejsca odpoczynku podkowca dużego przylatującego na ten 
obszar z lokalnych miejsc odpoczynku;

 przedmiotowa inwestycja naruszy trasę przelotową w strefie żerowania podkowca dużego 
zarówno ze specjalnego obszaru ochrony Bath and Bradford-on-Avon, jaki
i ze specjalnego obszaru ochrony Mells Valley, a także prowadzi do utraty znaczenia 
przedmiotowego obszaru dla podkowca dużego, wbrew zaleceniom agencji English 
Nature;

 przedmiotowa inwestycja zdaje się naruszać połączenie między osobnikami podkowca 
dużego ze specjalnego obszaru ochrony Bath and Bradford-on-Avon a miejscem 
odpoczynku w Ammerdown Ice House (bardzo ważnym miejscem odpoczynku, w którym 
odnotowywano nietoperze z obydwu specjalnych obszarów ochrony); może ona również 
naruszyć połączenie między przedmiotowymi specjalnymi obszarami ochrony i lokalnym 
miejscem odpoczynku w Camerton (połączenie z miejscem odpoczynku w Camerton nie 
zostało jeszcze zbadane z wykorzystaniem radiowego systemu monitorowania);

 przedmiotowa inwestycja zakłóci znaczące zasoby żerowe dla podkowca dużego, (którego 
siedliska rozrodcze przylegają do przedmiotowego obszaru), a także może przyczynić się 
do ich zmniejszenia, co może prowadzić do pogorszenia stanu miejsca odpoczynku
w budynku przylegającym do przedmiotowego obszaru i wpłynąć na niepokojenie 
gatunków na obszarze obowiązywania Bristol Regional Environmental Records, 
na którym nietoperze te występują rzadko;

 z powodu zakłócenia światła przedmiotowa inwestycja spowoduje utratę połączenia
z obszarami kompensacyjnymi dla podkowca dużego, a także tras, które mogą być istotne 
dla celów migracji i wymiany genetycznej dla tego nietoperza na szerszym obszarze, 
prowadząc do niepokojenia gatunków na obszarze obowiązywania Bristol Regional 
Environmental Records;
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 nastąpi utrata zasobów żerowych dla szeregu nietoperzy, w tym dla rzadkiego karlika 
większego (Pipistrellus nathusii), mającego w okolicy miejsce odpoczynku, i to bez 
względu na to, że wpływ na ten gatunek ani na jego status ochronny nie został ustalony;
w Wielkiej Brytanii istnieje jedynie kilka znanych miejsc odpoczynku karlika większego.

Składająca petycję twierdzi również, że oceny skutków proponowanej inwestycji dla 
populacji nietoperzy były niejednoznaczne i niewystarczająco surowe, aby odpowiednio 
określić wartość przedmiotowego obszaru dla lokalnych gatunków nietoperzy. Składająca 
petycję utrzymuje, że w związku z tym na wnioskach wyciągniętych z tej analizy nie można 
polegać.

Składająca petycję udostępniła przedmiotową petycję za pośrednictwem Internetu pod 
adresem:http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commissi
on_by_RAG_July_08.pdf.

Interes UE w tej sprawie jest przede wszystkim powiązany z faktem, że wszystkie gatunki 
nietoperzy wymieniono w wykazie znajdującym się w załączniku IV do dyrektywy 92/43/WE
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)1

i podlegają one ścisłej ochronie na jej mocy. Na mocy art. 12 przedmiotowej dyrektywy państwa 
członkowskie są zobowiązane do podjęcia wymaganych środków w celu ustanowienia 
systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV w ich naturalnym 
zasięgu, zakazujących m.in. pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub 
odpoczynku. 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 przedmiotowej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od tych przepisów, pod warunkiem że nie ma 
zadowalającej alternatywy i że odstępstwo nie jest szkodliwe dla zachowania populacji 
danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu. Państwa 
członkowskie nie mają obowiązku uzyskania wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej
w związku z zastosowaniem odstępstw na mocy przedmiotowej dyrektywy, ale co dwa lata 
muszą przedstawiać sprawozdania z ich zastosowania.

Jednakże składająca petycję twierdzi, że warunki, które odnosiłyby się do zastosowania 
odstępstwa w tym przypadku, w tym przewidziane środki ograniczające negatywne skutki, nie 
będą wystarczające, aby przeciwdziałać zagrożeniom, na jakie naraża się nietoperze
w związku z przedmiotową inwestycją. 

Ponadto kilka gatunków nietoperzy, w tym podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum), 
również wymieniono w wykazie znajdującym się w załączniku II do przedmiotowej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczania specjalnych obszarów 
ochrony dla tych gatunków. W art. 6 tej dyrektywy określono szereg środków ochronnych
i proceduralnych odnoszących się do specjalnych obszarów ochrony. Obejmują one 
obowiązek przeprowadzania oceny każdego planu lub przedsięwzięcia, które może mieć 
wpływ na dany obszar w świetle celów związanych z ochroną danego obszaru.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Składająca petycję odniosła się do dwóch specjalnych obszarów ochrony, mających
w Wielkiej Brytanii duże znaczenie dla podkowca dużego, związanych z obszarem 
przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wspólnego 
komitetu ds. ochrony przyrody specjalny obszar ochrony Bath and Bradford-on-Avon jest 
obszarem zimowania 15% brytyjskiej populacji tych nietoperzy, a na specjalnym obszarze 
ochrony Mells Valley zamieszkuje wyjątkowa populacja rozrodcza przedmiotowych 
gatunków, a także znajduje się tam siedlisko lęgowe 12% brytyjskiej populacji tych 
nietoperzy.

Składająca petycję nie twierdzi, że przedmiotowa inwestycja będzie miała poważny 
negatywny wpływ na którykolwiek z tych specjalnych obszarów ochrony. Przyznaje jednak, 
że na podstawie dostępnych dowodów stwierdzenie, iż niektóre z nietoperzy z Mells Valley 
zimują na specjalnym obszarze ochrony Bath and Bradford-on-Avon, byłoby niewłaściwe. 
Twierdzi ona jednak, że oczywiście istnieje taka możliwość. Składająca petycję jest zdania, że 
przedmiotowa inwestycja będzie miała niekorzystny wpływ na połączenia z trasami 
przelotów i żerowania powiązanymi z zagrożonym miejscem odpoczynku. 

W odniesieniu do kwestii ekologicznego powiązania przepisy określone w art. 10 dyrektywy 
siedliskowej mają zastosowanie pod tym względem, iż zobowiązują państwa członkowskie, 
planujące zagospodarowanie terenów i formułujące politykę rozwoju, w szczególności mając 
na względzie poprawę ekologicznej spójności sieci Natura 2000, do dążenia tam gdzie uznają 
one to za konieczne, do pobudzania zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają 
duże znaczenie dla dzikiej fauny i flory.

Wnioski

Informacje przedstawione przez składającą petycję budzą poważne wątpliwości odnośnie 
do ochrony wspomnianych gatunków nietoperzy na obszarze planowanej inwestycji, 
zwłaszcza w kontekście zastosowania rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony 
gatunków określonych w dyrektywie siedliskowej. W związku z tym Komisja zwróci się 
do władz brytyjskich o udzielenie wyjaśnień dotyczących zarzutów przedstawionych
w petycji i poinformuje Komisję Petycji o wyniku tego dochodzenia.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Służby Komisji zwróciły się do władz brytyjskich o przekazanie informacji i wyjaśnień 
dotyczących stosowania dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do zarzutów przedstawionych
w przedmiotowej petycji. Władze brytyjskie przekazały poniżej przedstawione informacje.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę byłych terenów kolejowych i budowę na tych 
terenach budynku mieszkalno-usługowego z 210 mieszkaniami o różnej powierzchni, 
maksymalnie 695 metrami kwadratowymi powierzchni przeznaczonej na działalność 
detaliczną oraz maksymalnie 325 metrami kwadratowymi powierzchni publicznej.

Stosowanie art. 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Teren planowanej inwestycji nie jest uznawany za specjalny obszar ochrony. Jeśli chodzi
o planowaną inwestycję, Natural England, agencja doradcza ds. ochrony przyrody w Anglii, 
poinformowała lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego, że teren inwestycji 
znajduje się na trasie przelotowej w strefie żerowania podkowca dużego zarówno ze 
specjalnego obszaru ochrony Bath and Bradford-on-Avon, jak i ze specjalnego obszaru 
ochrony Mells Valley.

Władze brytyjskie potwierdziły, że lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego nie 
przeprowadziły przed przyznaniem warunkowego pozwolenia na budowę formalnej kontroli 
„potencjalnego znaczącego wpływu” na specjalne obszary kontroli. Jest to procedura 
screeningowa, którą przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i której celem 
jest określenie potencjalnego wpływu inwestycji na obszary chronione (w tym przypadku na 
dwa specjalne obszary chronione), a także ustalenie, czy tego typu wpływ byłby znaczący
i czy w związku z tym wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny. Władze 
brytyjskie potwierdzają jednak, że lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego co 
prawda uwzględniły te kwestie na potrzeby rzeczonej kontroli, lecz nie uwzględniły ich
w formalnych dokumentach. Proces ten został następnie udokumentowany, co potwierdza, że 
inwestycja nie ma potencjalnego znaczącego wpływu na żaden ze specjalnych obszarów 
ochrony i że nie ma konieczności przeprowadzenia odpowiedniej oceny. Organy lokalne 
poinformowały, że przyjęte zostało podejście ostrożnościowe oraz że w przedmiotowym 
wniosku uwzględnione zostały środki mające na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwym 
wpływem inwestycji na populację nietoperzy.

Art. 10 dyrektywy siedliskowej

Zgodnie z art. 10 dyrektywy siedliskowej planując zagospodarowanie terenów i formułując 
politykę rozwoju, państwa członkowskie są zobowiązane dążyć tam, gdzie uznają to za 
konieczne, do pobudzania zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają duże 
znaczenie dla dzikiej fauny i flory. Są to elementy „istotne dla migracji, rozprzestrzeniania
i wymiany genetycznej dzikich gatunków”. Władze brytyjskie poinformowały, że istnieje 
szereg regionalnych i lokalnych polityk zagospodarowania odnoszących się do ochrony
i różnorodności biologicznej, które lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniły w trakcie podejmowania odnośnych decyzji. Poniżej wymienione środki 
łagodzące świadczą o tym, że zachowanie liniowej struktury i korytarzy leśnych było jednym
z warunków inwestycyjnych.

Art. 12 i 16 dyrektywy siedliskowej

Zgodnie z art. 12 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie zobowiązane są 
przedsięwziąć wymagane środki w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony określonych 
gatunków zwierząt, które obejmują wszystkie gatunki nietoperzy. Odstępstwa od tego 
obowiązku dopuszcza się wyłącznie w ograniczonym zakresie, jak zostało to określone w 
art. 16.

Wpływ planowanej inwestycji na ekologiczność danego obszaru był podstawowym punktem 
rozpatrywanym przez lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego podczas 
sporządzania projektu budowlanego. Zgodnie z okólnikiem rządowym zlecono przygotowanie 
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szeregu sprawozdań w sprawie ochrony przyrody i deklaracji środowiskowej. Deklaracja 
środowiskowa zawierała rozdział poświęcony kwestiom ekologicznym, w którym 
przedstawiono z kolei liczne sprawozdania, w tym strategię ekologiczną określającą cele 
zorientowane na unikanie lub ograniczanie wpływu oddziaływania na środowisko; 
sprawozdanie w sprawie zmniejszania i rekompensaty skutków oddziaływania na środowisko,
w którym zostały opisane środki mające na celu zmniejszenie lub zrekompensowanie szkód; 
oraz sprawozdanie w sprawie ochrony środowiska naturalnego, na podstawie którego lokalne 
organy ds. zagospodarowania przestrzennego uzyskały dodatkowe informacje na temat 
środków łagodzących proponowanych w odniesieniu do nietoperzy (patrz poniżej).

Zgodnie z deklaracją środowiskową „badania przeprowadzone w maju 2005 r. obejmowały 
całodniowe kontrole drzew, budynków i innych obiektów znajdujących się na badanym 
terenie (łącznie z budynkami znajdującymi się w centrum miasta) oraz przeprowadzone
w lipcu i w sierpniu 2005 r. dwie kontrole wieczorne i pięć kontroli porannych.
W październiku i w listopadzie 2005 r., po rozszerzeniu granic terenu pod inwestycję, 
przeprowadzono następnie całodniową kontrolę budynków znajdujących się w centrum 
miasta, w styczniu 2006 r. zaś – całodniową kontrolę starej obrotnicy kolejowej”.

Z ostatniego badania nietoperzy („Bat Survey 2006” z 14 lutego 2008 r.) wynika, że „podczas 
badania nie stwierdzono obecności podkowca dużego, przy czym może to jedynie oznaczać, 
że gatunek ten bytuje na określonym obszarze bardzo rzadko; środki zawarte w deklaracji 
środowiskowej zagwarantują, że elementy, które mogłyby zostać zastosowane na przykład
w odniesieniu do przelotów podkowca dużego, zostaną zachowane jako część projektu 
planowanej inwestycji”.

Jeśli zaś chodzi o inne gatunki nietoperzy, w badaniu „Bad Survey 2006” stwierdzono, że 
„teren ten był wykorzystywany przez 10 gatunków nietoperzy, co stanowi maksymalną 
możliwą liczbę gatunków nietoperzy, jako trasa przelotów i żerowania. Zalecenia, które 
zostały już uwzględnione w deklaracji środowiskowej, uznaje się za właściwe w odniesieniu 
do 10 odnotowanych gatunków nietoperzy”. Zgodnie z przedmiotowym sprawozdaniem 
„środki łagodzące zaproponowane w deklaracji środowiskowej z pewnością wystarczą na 
złagodzenie ewentualnego wpływu realizacji projektu inwestycji na wszystkie gatunki 
nietoperzy odnotowane podczas badania przeprowadzonego w 2006 r.”.

Mimo że badanie „Bat Survey 2006” nie było dostępne w momencie opublikowania 
sprawozdania Komisji, władze brytyjskie potwierdzają, że było ono dostępne przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W sprawozdaniu przygotowanym przez ekologa
z ramienia lokalnych organów ds. zagospodarowania przestrzennego, o którym jest z kolei 
mowa w sprawozdaniu delegowanym, rzeczywiście uwzględnione zostało przedmiotowe 
badanie. Ekolog ta w swoim sprawozdaniu twierdzi, że „sprawozdanie w sprawie populacji 
nietoperzy i środki łagodzące skutki oddziaływania na nietoperze pokazują, że planowana 
inwestycja nie narusza dyrektywy siedliskowej, zważywszy, że nie stwierdza się żadnych 
zakłóceń w głównych miejscach odpoczynku lub na głównych trasach przelotowych”.

W sprawozdaniu w sprawie zmniejszania i rekompensaty skutków oddziaływania na 
środowisko określone zostały następujące środki łagodzące:
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 zachowanie liniowej struktury drzew i krzewów, w tym korytarza leśnego między 
danymi obszarami, tak aby zapewnić istnienie silnych połączeń między tymi 
obszarami, co z kolei ma zagwarantować odpowiedni przebieg trasy przelotowej na 
danym obszarze;

 zastosowanie w budynkach niemieszkalnych specjalnych cegieł i/lub gąsiorów
z dostępem dla nietoperzy;

 utworzenie sztucznych miejsc odpoczynku dla nietoperzy;
 oświetlenie minimalizujące boczne rozproszenie światła;
 zakaz prowadzenia prac budowlanych w nocy.

Lokalne organy ds. zagospodarowania przestrzennego oświadczyły na podstawie 
udostępnionych sprawozdań, że dzięki zaproponowanym środkom łagodzącym planowana 
inwestycja nie wywrze szkodliwego wpływu na nietoperze. Aby zapewnić prawidłowe 
zastosowanie środków łagodzących, organy te poinformowały, że pozwolenie na budowę 
zostanie udzielone między innymi pod warunkiem, że sprawozdanie w sprawie zmniejszania
i rekompensaty skutków oddziaływania na środowisko zostanie w pełni wdrożone zgodnie
z prawnie wiążącym porozumieniem. Jako element procesu przeprowadzone zostały 
konsultacje z agencją Natural England, która potwierdziła pełne wdrożenie sprawozdania
w sprawie zmniejszania i rekompensaty skutków oddziaływania na środowisko. Władze 
brytyjskie potwierdzają, że prawnie wiążące porozumienie, w którego skład wchodzi 
sprawozdanie w sprawie zmniejszania i rekompensaty skutków oddziaływania na środowisko, 
zostało w pełni wykonane.

Pomimo przyznania warunkowego pozwolenia na budowę wykonawca może również zażądać 
licencji jako szczególnej formy zwolnienia na mocy art. 16 dyrektywy siedliskowej oraz 
stosowania przez organ udzielający licencji podobnych surowych kontroli w celu ustalenia, 
czy w następującym przypadku można udzielić licencji, czy też nie: 

(i) zaproponowane działanie musi podlegać jednemu z celów określonych w przepisach 
siedliskowych, np. ochronie zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa publicznego lub innym 
powodom o charakterze zasadniczym, wynikającym z nadrzędnego interesu publicznego, 
łącznie z tymi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz z korzystnymi skutkami
o podstawowym znaczeniu dla środowiska;
(ii) organ udzielający licencji musi uznać, że nie ma innej zadowalającej alternatywy; oraz
(iii) organ udzielający licencji musi uznać, że inwestycja, na którą została udzielona licencja, 
nie będzie szkodliwa dla zachowania populacji gatunków we właściwym stanie ochrony w ich 
naturalnym zasięgu.

Władze brytyjskie potwierdzają, że wniosek o udzielenie licencji nie został złożony w ramach 
pierwszego etapu inwestycji, przy czym wykonawca będzie zobowiązany złożyć taki 
wniosek, jeśli uzna, że proponowane prace będą zakłócać byt nietoperzy lub innych 
europejskich gatunków chronionych. W przeciwnym razie wykonawca dopuści się czynu 
karalnego.

Wniosek

Z informacji przekazanych przez władze brytyjskie wynika, że lokalne organy
ds. zagospodarowania przestrzennego uwzględniły skutki oddziaływania inwestycji na 
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nietoperze zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie siedliskowej oraz że organy te 
stwierdziły, że inwestycja ta nie będzie szkodliwa dla tych gatunków. Na podstawie tej 
odpowiedzi Komisja nie stwierdza w tym przypadku naruszenia prawodawstwa UE.


