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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0777/2009, внесена от г-н Patrick Kinnersly, с британско 
гражданство, от името на „White Horse Alliance”, относно предполагаемо 
неспазване от страна на британските органи на Директивата на ЕО за 
местообитанията във връзка с предложения обходен път в Westbury и други 
проекти за главни магистрали

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията съответните британски органи не спазват разпоредбите 
на Директива (ЕО) 92/43 относно местообитанията и на Директива (ЕО) 2001/42/ЕО 
относно стратегическата екологична оценка във връзка с прилагането на регионалната 
териториална стратегия и свързаните с нея транспортни проекти, включително 
обходния път в Westbury (Wiltshire County, Англия). Според вносителя на петицията 
предложеният път ще преминава през Wellhead Valley по западния склон на Salisbury 
Plain, специална защитена зона, обитавана от разнообразна дива фауна, включително 
видове прилепи, включени в директивата относно местообитанията. Вносителят на 
петицията разяснява, че обходният път е бил избран през 1999 г., но не е успял да 
получи финансиране от правителството през 2001, 2003 и 2005 г. Той твърди, че през 
2007 г. е внесено ново заявление, което вероятно ще получи одобрение, тъй като 
началото на строителните работи вече е предвидено за ноември 2009 г. Вносителят на 
петицията се противопоставя на очакваното разрешение и оспорва заключенията на 
декларацията за въздействието върху околната среда, според която благодарение на 
мерките за намаляване на въздействието, които ще бъдат предприети, обходният път 
ще има само „незначително“ отрицателно въздействие върху популацията на съселите 
и прилепите в района. Вносителят моли Европейския парламент да изиска от 
Комисията да проведе разследване за възможни нарушения на законодателството на ЕО 
в областта на околната среда.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Интересът на ЕС в този случай е свързан с разпоредбите както за защитените обекти, така 
и за защитените видове на Директивата за местообитанията.

Вносителят на петицията твърди, че развитието, както и по-широката регионална
териториална стратегия ще окажат въздействие върху целостта на обектите от „Натура 
2000” в югозападния регион. В съответствие с разпоредбите, установени в член 6, 
параграф 3, и член 6, параграф 4, от директивата, всеки план или проект, който няма 
пряка връзка с управлението на обект от „Натура 2000” или не е необходим за него, но 
има голяма вероятност да окаже значително въздействие върху обекта, трябва да бъде 
предмет на съответна оценка. Ако се установи, че целостта на обекта ще бъде засегната, 
осъществяването на проекта може да продължи, при липса на алтернативни решения, 
само ако е от по-висш обществен интерес и при осигуряване на компенсаторни мерки 
за обезщетяване за нанесените на обекта вреди или за неговото разрушаване. Когато 
обектът е дом на приоритетни местообитания или видове, единствените съображения, 
които могат да се изтъкнат, са във връзка със здравето и безопасността на човека или, в 
допълнение към становище на Комисията, с други наложителни причини от по-висш
обществен интерес.

Вносителят на петицията счита, че съществуват рискове за целостта на специалната 
защитена зона (СЗЗ) в Bath-Bradford на Avon и че това не е било предмет на подходяща 
оценка в съответствие с член 6 от директивата. Тази СЗЗ е предназначена от 
Обединеното кралство преди всичко за опазване на два вида прилепи, изброени в 
приложение II към директивата: голям подковонос, Rhinolophus ferrumequinum, и 
дългоух (бехщайнов) нощник, Myotis bechsteinii. Според информацията от Съвместния 
комитет за опазване на природата СЗЗ в Bath-Bradford на Avon е мястото за зимен сън 
на 15 % от популацията на големия подковонос в Обединеното кралство.

Вносителят на петицията заявява, че съществуват достатъчно данни от проучвания на 
маркировки и повторно улавяне, както и от радиопроследяване, за да се докаже, че 
съществуват връзки между СЗЗ в Bath-Bradford на Avon и зоната между Westbury и 
склона на Salisbury Plain по отношение на прилепите, особено на големите 
подковоноси, за да се постави сериозно под въпрос решението да не се предприема 
съответна оценка. Никои от видовете прилепи, които се срещат в Обединеното 
кралство, не са изброени като приоритетни видове в приложение II към директивата и 
следователно не би могло да се изисква становище от Европейската комисия при 
прилагането на член 6, параграф 4 от директивата във връзка с обекти, в които живеят 
само видове прилепи.

Във връзка с по-широката регионална териториална стратегия вносителят на петицията 
твърди, че обекти от „Натура 2000” в региона вече са предмет на надвишаващо
критичните нива отлагане на азот и че те ще се влошат още повече от увеличеното 
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движение по пътищата. Освен това се твърди, че системата на река Avon и специалната 
защитена територия (СЗТ) Avon Valley (съгласно Рамсарската конвенция) вече са 
предмет на отрицателни въздействия от прекомерното извличане и замърсяване на 
водата, които ще се влошат още повече от предвиденото съгласно стратегията развитие. 
Тези въпроси не са били предмет на подходяща оценка в съответствие с член 6 от 
Директивата за местообитанията.

Обикновеният съсел, Muscardinus avellanarius, и всички видове прилепи са изброени в 
приложение IV и са строго защитени съгласно Директивата за местообитанията. Член 12 
от директивата изисква от държавите-членки да вземат необходимите мерки за въвеждане
на строга система за опазване на животинските видове, посочени в приложение IV, в 
техните естествени области на разпространение, като се забраняват, наред с другото, 
повреждане или унищожаване на местата за размножаване или почивка. 

В съответствие с разпоредбите, определени в член 16 от Директивата за местообитанията, 
държавите-членки могат да предоставят дерогация от строгите разпоредби за защита на 
видовете, в случай че няма друго задоволително решение и при условие че дерогацията 
няма вредно въздействие върху запазването на популациите от засегнатия вид в 
областта на естественото им разпространение на задоволително равнище. Не е 
необходимо държавите-членки да получават предварително съгласие от Европейската 
комисия във връзка с използваните от тях дерогации съгласно директивата, но трябва 
да докладват за тяхното използване на всеки две години.

Като се има предвид, че са предложени смекчаващи мерки както за съсела, така и за
прилепите във връзка с обходния път в Westbury, които водят до заключение във 
втората екологична декларация, че схемата ще има само „незначително“ отрицателно 
въздействие върху тези видове, вносителят на петицията твърди, че случаят не е такъв. 
Международно признатият експерт в областта на съселите, Michael Woods, е стигнал до 
заключението, че без зелен мост, свързващ гористите местности, които ще бъдат 
разделени от пътя, популацията ще се раздели на две, а това ще доведе до „значително 
отрицателно“ потенциално въздействие. По подобен начин д-р John Altringham, 
международно признат експерт в областта на прилепите, е стигнал до заключението, че 
обходният път ще има силно отрицателно въздействие върху струпванията на прилепи 
от национално и международно значение, като тук се включват най-малко дванадесет 
местни за Обединеното кралство видове, които са строго защитени съгласно 
Директивата за местообитанията. Като се има предвид, че през 2007 г. към смекчаващия 
план са добавени „подвижни рамки за прилепи“, вносителят на петицията счита, че тези 
приспособления са експериментални и спорни от научно гледище. „Wiltshire Wildlife 
Trust” протестира, че без разширени, смекчаващи последиците мерки схемата би довела 
до неприемливо въздействие върху местообитанията на много видове.

Заключения

Въпреки че предложението за обходен път в Westbury е отхвърлено от органите на 
Обединеното кралство, представената от вносителя на петицията информация повдига 
съществени въпроси относно това, дали строгите разпоредби за защита на обектите и 
видовете се вземат предвид в задоволителна степен в процеса на вземане на решения. 
По тази причина Комисията търси разяснение от органите на Обединеното кралство 
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относно изложените в петицията твърдения. Комисията ще уведоми комисията по 
петиции за резултата от това запитване.


