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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1171/2008, adresată de Deborah Porter, de cetățenie britanică, în 
numele Radstock Action Group, privind impactul negativ al planului de 
dezvoltare asupra populației de lilieci din Radsock, Bath și North East 
Somerset (Anglia)

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță posibile încălcări ale articolului 12 din Directiva Habitate a CE 
(92/43/CE) de către autoritățile locale din Bath și North East Somerset, care au autorizat un 
plan de dezvoltare în Radstock, un binecunoscut loc de refugiu pentru liliacul mare cu 
potcoavă și liliacul urecheat brun. Petiționara consideră că lucrările de modernizare propuse și 
utilizarea ulterioară a depoului Brunel determină distrugerea unui adăpost de noapte temporar 
pentru lilieci și a resurselor de hrană; prin urmare, aceasta ar avea drept consecință un efect
negativ semnificativ asupra populației locale de lilieci pe termen mediu și lung. Petiționara 
dezaprobă evaluarea realizatorului proiectului, care ar sugera doar un efect indirect moderat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționara denunță posibile încălcări ale articolului 12 din Directiva Habitate de către 
autoritățile locale din Bath și North East Somerset în ceea ce privește liliecii, în special 
liliacul mare cu potcoavă și liliacul urecheat brun. Aceasta consideră că planul de dezvoltare 
aprobat de autorități va avea ca rezultat:
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 Un cunoscut loc de refugiu al liliacului mare cu potcoavă, situat în perimetrul planului de 
dezvoltare, va fi distrus, fără să se ofere o alternativă de refugiu;

 Lucrările planificate vor avea un impact negativ asupra conectivității rutelor de deplasare 
și de căutare a hranei cu acest refugiu, precum și cu un al doilea refugiu al liliacului mare 
cu potcoavă din apropierea perimetrului de dezvoltare, identificat de realizatorii 
proiectului pe baza excrementelor din zonă;

 Liliecii nu vor mai putea beneficia de adăpostul/adăposturile situate pe ruta de deplasare 
între două ASC (arii speciale de conservare), respectiv ASC Bath și Bradford on Avon și 
ASC Mells Valley, deoarece nu se prevăd adăposturi pe ruta alternativă din perimetrul 
planului de dezvoltare;

 Lucrările vor avea un impact negativ asupra a ceea ce pare a fi singura rută care leagă cele 
două ASC, deoarece vor obstrucționa utilizarea acesteia; nu există dovezi care să ateste că 
ruta alternativă prevăzută ar fi adecvată în acest scop. Nu se prevede un loc de staționare 
temporară, ceea ce (datorită distanței dintre cele două ASC) ar însemna efectiv renunțarea 
la ruta de legătură, indiferent dacă ruta alternativă va fi adecvată sau nu;

 Nu vor mai exista adăposturi pentru populația de lilieci mari cu potcoavă care se 
deplasează în zonă dinspre refugiile locale;

 Lucrările vor obstrucționa o rută de deplasare din perimetrul de căutare a hranei de către 
liliecii mari cu potcoavă provenind din ASC Bath și Bradford on Avon și ASC Mells 
Valley, ceea ce ar însemna că valoarea zonei pentru liliacul mare cu potcoavă se va 
diminua, contrar recomandărilor agenției guvernamentale English Nature;

 Planul de dezvoltare ar obstrucționa o rută de legătură între liliecii mari cu potcoavă din 
ASC Bath și Bradford on Avon și refugiul din Ammerdown Ice House, un refugiu foarte 
important folosit, se pare, de liliecii proveniți din ambele ASC; de asemenea, lucrările ar 
putea întrerupe și legătura dintre cele două ASC și refugiul local din Camerton (legătura 
cu adăpostul din Camerton nu a fost încă investigată prin monitorizare radio);

 Planul de dezvoltare ar putea afecta și diminua importante resurse de hrană ale liliecilor 
urechiați bruni (care au un refugiu de reproducere în apropierea sitului), ceea ce ar putea 
duce la deteriorarea adăpostului situat în vecinătatea perimetrului lucrărilor și ar afecta 
speciile din zona acoperită de Centrul de date de mediu din Bristol (Regional 
Environmental Records), unde acești lilieci sunt rari;

 Demararea lucrărilor ar afecta lumina din zonă și ar duce la obstrucționarea legăturii cu 
ambele zone populate de liliecii urechiați bruni, aceste rute fiind importante pentru 
migrație și pentru schimburile genetice ale acestei specii într-o zonă mai extinsă, afectând 
astfel speciile din zona acoperită de Centrul de date de mediu din Bristol;

 Vor fi afectate, de asemenea, resursele de hrană ale diverselor specii de lilieci, inclusiv 
cele ale pipistrelului cu pielea aspră (Pipistrellus nathusii), specie rară care se adăpostește 
în zonă; deși impactul asupra acestei specii și asupra stadiului său de conservare nu a fost 
încă evaluat; există doar câteva refugii cunoscute ale pipistrelului cu pielea aspră în 
Regatul Unit.

Petiționara mai susține că evaluarea efectelor planului de dezvoltare propus asupra populației 
de lilieci a fost neconcludentă și insuficient de riguroasă sau adecvată pentru a putea 



CM\810933RO.doc 3/7 PE428.038/REVv01-00

RO

determina cu exactitate valoarea sitului pentru liliecii din zonă. Petiționara consideră că 
concluziile studiului efectuat nu sunt deci fiabile.

Petiționara a publicat petiția pe internet, pentru a fi disponibilă publicului, la următoarea 
adresă: 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

Interesul UE în acest caz se referă, în primul rând, la faptul că toate speciile de lilieci menționate 
figurează în anexa IV și sunt specii protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva 
Habitate)1. Articolul 12 din directivă prevede că statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale enumerate în 
anexa IV în aria lor de extindere, interzicând, printre altele, deteriorarea sau distrugerea ariilor 
de reproducere sau de odihnă. 

În conformitate cu condițiile stabilite la articolul 16 din directivă, statele membre pot acorda 
derogări de la aceste dispoziții, cu condiția ca derogarea să nu afecteze negativ menținerea 
populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de 
extindere naturală și în măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare. Nu 
este necesar ca statele membre să obțină acordul prealabil al Comisiei Europene în ceea ce 
privește acordarea derogărilor în temeiul directivei, dar trebuie să transmită un raport anual în 
acest sens la fiecare doi ani. 

Totuși, petiționara susține că condițiile aplicabile acordării derogării în acest caz, inclusiv 
măsurile prevăzute de diminuare a impactului, nu vor fi suficiente pentru a reduce 
amenințările la adresa liliecilor rezultate în urma demarării lucrărilor. 

Mai mult, o serie de specii de lilieci, inclusiv liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus 
ferrumequinum), figurează în anexa II la directivă, care prevede că statele membre trebuie să 
desemneze arii speciale de conservare (ASC) pentru specii. La articolul 6 din directivă sunt 
prevăzute o serie de măsuri de protecție și garanții procedurale aplicabile pentru ASC. 
Acestea includ necesitatea unei evaluări adecvate a fiecărui plan și proiect care poate afecta 
aria, în funcție de obiectivele de conservare ale acesteia.

Petiționara a făcut referire la două ASC din Regatul Unit care sunt de importanță majoră 
pentru liliacul mare cu potcoavă în perimetrul planului de dezvoltare. Conform informațiilor 
furnizate de Comitetul mixt pentru conservarea naturii (Joint Nature Conservation 
Committee), ASC Bath și Bradford on Avon este o zonă de hibernare pentru 15% din 
populația de lilieci din Regatul Unit, iar ASC Mells Valley este o zonă remarcabilă pentru 
reproducerea speciilor, incluzând o zonă maternală pentru 12% din populația de lilieci a 
Regatului Unit.

Petiționara nu susține că planul de dezvoltare ar avea un impact negativ semnificativ asupra 
celor două ASC. Aceasta recunoaște faptul că, pe baza dovezilor disponibile, nu se pot face 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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extrapolări pentru a afirma că unii din liliecii din Mells Valley hibernează în ASC Bath și 
Bradford on Avon, dar afirmă că există această posibilitate. Petiționara consideră că planul de 
dezvoltare ar avea un impact negativ asupra legăturii cu rutele de deplasare și de căutare a 
hranei legate de refugiul aflat în pericol. 

În ceea ce privește problema conectivității ecologice, dispozițiile articolului 10 din Directiva 
Habitate sunt relevante în acest sens, întrucât solicită statelor membre să depună eforturi, 
atunci când consideră că este necesar, pentru ca prin politicile lor de amenajare și dezvoltare a 
teritoriului și, în special, pentru a mări coerența ecologică a sistemului Natura 2000, să 
încurajeze gestionarea acelor caracteristici ale peisajului care au o importanță majoră pentru 
fauna și flora sălbatică.

Concluzii

Informațiile furnizate de petiționară ridică serioase întrebări legate de protecția speciilor de 
lilieci din zona de dezvoltare, în special în contextul aplicării dispozițiilor stricte privind 
protejarea speciilor din Directiva Habitate. Prin urmare, Comisia va solicita clarificări de la 
autoritățile din Regatul Unit în ceea ce privește cele afirmate în petiție și va informa Comisia 
pentru petiții cu privire la rezultatul acestui demers.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Serviciile Comisiei au scris autorităților Regatului Unit pentru a solicita informații și 
clarificări cu privire la aplicarea Directivei Habitate în legătură cu afirmațiile din cadrul 
acestei petiții. Autoritățile britanice au furnizat următoarele informații.

Propunerea de construcție implică reamenajarea unor foste terenuri de cale ferată pentru o 
construcție cu destinații multiple, incluzând 210 unități rezidențiale de diferite dimensiuni, un 
spațiu de până la 695 m2 destinat comerțului cu amănuntul și o suprafață de până la 325 m2

care poate fi pusă la dispoziția comunității pentru diferite întrebuințări. 

Aplicarea articolului 6 din Directiva Habitate, 92/43/CEE1

Terenul vizat de planul de dezvoltare propus nu este desemnat drept arie specială de 
conservare (ASC). În ceea ce privește planul de dezvoltare propus, Natural England, instituția
engleză competentă în domeniul consilierii în materie de conservare, a înștiințat autoritatea 
locală de urbanism că terenul care face obiectul cererii se află în perimetrul de căutare a 
hranei de către liliecii mari cu potcoavă care provin atât din ASC Bath și Bradford on Avon, 
cât și din ASC Mells Valley.

Autoritățile britanice au confirmat faptul că autoritatea locală de urbanism nu a efectuat un 
test oficial privind „efectul semnificativ probabil” asupra ASC-urilor înainte de acordarea 
condiționată a autorizației de construire pe baza unui proiect preliminar. Aceasta este o 
procedură de depistare efectuată în conformitate cu liniile lor directoare actuale pentru a 
identifica efectele probabile ale unui proiect asupra siturilor protejate (în acest caz, asupra 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
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celor două ASC-uri) și a analiza dacă aceste efecte ar putea fi semnificative și, prin urmare, 
dacă ar necesita o evaluare corespunzătoare. Cu toate acestea, autoritățile britanice înțeleg 
faptul că chestiunile care ar fi fost luate în considerare pentru un astfel de test au fost avute în 
vedere de autoritatea locală de urbanism la momentul respectiv, deși acest lucru nu a fost 
înregistrat oficial. Acest proces a fost înregistrat ulterior, confirmând faptul că planul de 
dezvoltare nu ar avea un efect semnificativ asupra niciunei ASC și că nu este nevoie de o 
evaluare corespunzătoare. Autoritatea locală de urbanism a precizat că s-a utilizat o abordare 
precaută la momentul respectiv și că, în cadrul propunerii, au fost incluse măsuri pentru 
evitarea efectelor negative asupra liliecilor.

Articolul 10 din Directiva Habitate

Articolul 10 prevede că statele membre au datoria de a încerca, dacă este necesar, să 
încurajeze, prin politicile de amenajare și dezvoltare a teritoriului, gestionarea acelor 
caracteristici ale peisajului care au o importanță majoră pentru fauna și flora sălbatică. Printre 
aceste caracteristici se numără cele care sunt „esențiale pentru migrarea, răspândirea și 
schimbul genetic al speciilor sălbatice”. Regatul Unit declară că există câteva politici 
regionale și locale de urbanism privind conservarea și biodiversitatea care au fost luate în 
considerare de autoritatea locală de urbanism în timpul procesului decizional. Măsurile de 
atenuare detaliate mai jos indică faptul că păstrarea caracteristicilor liniare și a coridoarelor 
forestiere au făcut parte din condițiile urbanistice ale planului de dezvoltare. 

Articolele 12 și 16 din Directiva Habitate

În conformitate cu articolul 12 din Directiva Habitate, statele membre trebuie să adopte 
măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a anumitor specii de animale 
(inclusiv a tuturor speciilor de lilieci). Derogările de la această protecție riguroasă sunt permise 
numai în cazuri limitate, în conformitate cu prevederilor articolului 16.

Efectul planului de dezvoltare propus asupra mediului din zona respectivă a constituit un 
aspect fundamental atunci când autoritatea locală de urbanism a luat în considerare cererea de 
autorizația de construcție pe baza unui proiect preliminar. În conformitate cu circulara 
guvernului, au fost comandate mai multe rapoarte de mediu și a fost pregătită o declarație de 
mediu. Aceasta din urmă cuprindea un capitol despre aspecte ecologice. La elaborarea acestui 
capitol au fost utilizate mai multe rapoarte: o strategie de mediu care stabilește scopurile și 
obiectivele evitării sau reducerii la minimum a impactului ecologic; un raport de atenuare și 
compensare care descrie măsurile propuse în vederea reducerii sau a compensării pagubelor; 
și un raport privind mediul și conservarea naturii care a oferit autorității locale de urbanism 
informații suplimentare privind măsurile de atenuare propuse pentru lilieci (la care se face 
referire mai jos).

Declarația de mediu preciza că „studiile au cuprins o cercetare a copacilor, clădirilor și a 
altor structuri din cadrul sitului (excluzând clădirile existente din centrul orașului), efectuată
pe timpul zilei, în luna mai 2005, două studii urgente efectuate pe timpul serii și cinci studii 
ale stolurilor efectuate în zori, în lunile iulie și august 2005. Acestea au fost urmate de un 
studiu al clădirilor din centrul orașului efectuat pe timpul zilei, în octombrie și noiembrie 
2005, în urma extinderii granițelor sitului care face obiectul cererii, și de un studiu pe timpul 
zilei al vechii plăci turnante de cale ferată, efectuat în ianuarie 2006.”
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Studiul cel mai recent privind liliecii (Studiu privind liliecii, 2006, din data de 14 februarie 
2008) a concluzionat că „nu s-a înregistrat nicio urmă a prezenței liliecilor mari cu potcoavă 
pe durata studiului, însă acest lucru poate indica doar faptul că această specie folosește acest 
sit foarte rar; măsurile incluse în declarația de mediu vor permite caracteristicilor care ar
putea fi utilizate de liliecii mari cu potcoavă pentru a se deplasa, de exemplu, să fie păstrate 
în cadrul proiectului pentru planul de dezvoltare propus.”

În ceea ce privește alte specii de lilieci, studiul privind liliecii din 2006 a concluzionat că „s-a 
înregistrat un număr maxim posibil de 10 specii de lilieci care folosesc situl pentru deplasare 
și procurarea hranei. Recomandările care au fost deja introduse în declarația de mediu sunt 
considerate adecvate pentru cele 10 specii de lilieci înregistrate.” Acest raport menționa, de 
asemenea, că „Se consideră că măsurile de atenuare prezentate în declarația de mediu vor fi, 
de asemenea, mai mult decât suficiente pentru a reduce efectele probabile ale planului de 
dezvoltare asupra tuturor speciilor de lilieci înregistrate în timpul studiului din 2006”.

Cu toate că studiul privind liliecii din 2006 nu era disponibil în momentul emiterii raportului 
comisiei, autoritățile britanice înțeleg că acesta era disponibil înainte de depunerea cererii 
aflate în curs de evaluare pentru acordarea autorizației de construire pe baza unui proiect 
preliminar. Într-adevăr, studiul este menționat de experta pe probleme de mediu a autorității 
locale de urbanism în raportul său, care este prezentat în raportul autorizat. Experta pe 
probleme de mediu a autorității locale de urbanism a menționat în raportul său că „În cele din 
urmă, raportul privind liliecii și măsurile de atenuare a impactului asupra liliecilor 
demonstrează că planul de dezvoltare nu implică încălcarea Directivei Habitate, întrucât 
principalele adăposturi sau rute de zbor nu par a fi perturbate.”

Următoarele măsuri de atenuare a impactului asupra liliecilor au fost incluse în raportul 
privind reducerea și compensarea impactului asupra mediului: 

 păstrarea rândurilor de copaci și arbuști, inclusiv a unui coridor forestier între situri 
pentru a asigura că există în continuare legături puternice între situri în vederea 
facilitării deplasării liliecilor;

 utilizarea unor cărămizi pentru lilieci și/sau a unor olane pentru accesul liliecilor la 
clădirile nerezidențiale;

 locuri artificiale pentru adăpostul liliecilor;
 iluminarea în vederea reducerii la minimum a risipei de lumină laterală și
 interzicerea lucrului pe timp de noapte pe durata construcției.

Pe baza rapoartelor pe care le-a primit, autoritatea locală de urbanism a concluzionat că liliecii 
nu vor fi afectați de planul de dezvoltare propus, date fiind măsurile de atenuare propuse. 
Pentru a asigura respectarea măsurilor de atenuare, autoritatea locală de urbanism a 
condiționat acordarea autorizației de construcție pe baza unui proiect preliminar (printre 
altele) de aplicarea în întregime a Raportului privind gestionarea măsurilor de atenuare și 
compensare a impactului asupra mediului în temeiul unui acord obligatoriu din punct de 
vedere juridic. Natural England a fost consultată în cadrul acestui proces și și-a dat acordul 
sub rezerva ca Raportul privind gestionarea măsurilor de atenuare și compensare a impactului 
asupra mediului să fie pus în aplicare în întregime. Autoritățile britanice înțeleg că a fost 
încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care include Raportul privind 



CM\810933RO.doc 7/7 PE428.038/REVv01-00

RO

gestionarea măsurilor de atenuare și compensare a impactului asupra mediului.

Deși autorizația condiționată de construire pe baza unui proiect preliminar a fost acordată, 
inițiatorul proiectului ar putea, de asemenea, avea nevoie de o autorizație ca o formă specifică 
de derogare în temeiul articolului 16 din Directiva Habitate și, ca atare, autoritatea de 
autorizare aplică teste riguroase atunci când analizează posibilitatea de a acorda o autorizație 
în acest context: 

(i) acțiunea propusă trebuie să corespundă unuia dintre obiectivele stabilite în cadrul 
Regulamentelor privind habitatele, ca de pildă, protejarea sănătății sau a siguranței publice 
sau alte obiective imperative de interes public major, inclusiv cele de natură socială sau 
economică, și consecințele benefice de importanță primordială pentru mediu;
(ii) autoritatea de autorizare trebuie să fie încredințată că nu există nicio alternativă 
satisfăcătoare și
(iii) autoritatea de autorizare trebuie să fie încredințată că acțiunea autorizată nu afectează 
conservarea populațiilor speciilor în cauză la un nivel favorabil în habitatul lor natural.

Autoritățile britanice înțeleg că nu a fost depusă cererea de acordare a autorizației pentru 
prima fază a planului de dezvoltare, însă inițiatorul proiectului va fi nevoit să facă acest lucru 
în cazul în care află că lucrările propuse vor perturba liliecii sau orice altă specie europeană 
protejată. În caz contrar, acesta ar putea comite o infracțiune. 

Concluzie

Informațiile furnizate de Regatul Unit duc la concluzia că autoritatea locală de urbanism a luat 
în considerare implicațiile pe care planul de dezvoltare propus le are asupra liliecilor, în 
conformitate cu cerințele Directivei Habitate, și că aceasta a stabilit că planul de dezvoltare nu 
va avea efecte dăunătoare asupra acestor specii. Pe baza acestui răspuns, Comisia nu poate 
identifica nicio încălcare a legislației UE în acest caz.


