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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0777/2009 af Patrick Kinnersly, britisk statsborger, for White Horse 
Alliance om de britiske myndigheders påståede manglende overholdelse af EF's 
habitat-direktiv i forbindelse med den planlagte omfartsvej ved Westbury og 
andre store vejprojekter

1. Sammendrag

Andrageren mener ikke, at de relevante britiske myndigheder har overholdt bestemmelserne i 
direktiv 92/43 om bevaring af naturtyper og direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet i forbindelse med gennemførelsen af den 
regionale strategi for fysisk planlægning og tilknyttede transportprojekter, herunder den 
planlagte omfartsvej ved Westbury (Wiltshire County, England).  I henhold til andrageren vil 
den foreslåede vej gå gennem Wellhead Valley på den vestlige side af Salisbury Plain, et 
særligt beskyttet område, hvor der er et rigt dyreliv og særlige flagermusarter, der er omfattet 
af habitat-direktivet. Andrageren forklarer, at omfartsvejprojektet blev udvalgt i 1999, men at 
det ikke modtog statsstøtte i 2001, 2003 og 2005. Han fastholder, at der blev indgivet en ny 
ansøgning i 2007, og at det er sandsynligt, at den bliver godkendt, eftersom igangsættelsen af 
anlægsarbejdet ifølge planen allerede skal finde sted i november 2009. Andrageren er imod 
den nært forestående godkendelse og drager tvivl om resultatet af vurderingen af 
indvirkningen på miljøet, ifølge hvilken omfartsvejen på grund af de risikoreducerende 
foranstaltninger, der vil blive truffet, kun vil have begrænsede negative konsekvenser for 
hasselmusene og flagermusene i området. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få 
Kommissionen til at undersøge den eventuelle overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"EU's interesse i denne sag hænger sammen med både stedet og bestemmelserne om beskyttelse 
af arter i habitatdirektivet.

Andrageren hævder, at udviklingen samt den bredere fysiske strategi for regionerne vil påvirke 
integriteten af Natura 2000-lokaliteter i den sydvestlige region. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktivets artikel 6, stk. 3, og artikel 6, stk. 4, skal alle planer eller projekter, 
der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for en Natura 2000-lokalitets forvaltning, 
men som kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes på hensigtsmæssig vis. Hvis det 
skønnes, at projektet eller planen vil have indvirkninger på lokalitetens integritet, kan planen 
eller projektet kun gennemføres, hvis der ikke foreligger alternative løsninger, hvis det er 
bydende nødvendigt af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvis der træffes de 
nødvendige kompensationsforanstaltninger med henblik på at opveje skader på eller ødelæggelse 
af lokaliteten. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret 
art, kan der alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller, 
efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser.

Andrageren mener, at der er en risiko for integriteten af det særlige bevaringsområde (SBO) 
Bath-Bradford on Avon, og at dette ikke har været genstand for en passende vurdering i 
overensstemmelse med direktivets artikel 6. Dette SBO er udpeget af Det Forenede 
Kongerige, primært med henblik på beskyttelse af to arter af flagermus, som er anført i 
direktivets bilag II, stor hesteskonæse, Rhinolophus ferrumequinum, og Bechsteins flagermus, 
Myotis bechsteinii.  Ifølge oplysninger fra udvalget for naturbevarelse, Joint Nature 
Conservation Committee, er det særlige bevaringsområde Bath-Bradford on Avon et 
overvintringssted for 15 % af bestanden af stor hesteskonæse i Det Forenede Kongerige.

Andrageren anfører, at der er tilstrækkelig dokumentation fra såkaldte "mark-recapture"-
undersøgelser samt radiosporing til at vise, at der er en forbindelse mellem det særlige 
bevaringsområde Bath-Bradford og området mellem Westbury og skråningen Salisbury Plain 
i forhold til flagermus, især stor hesteskonæse, så der kan sættes alvorligt spørgsmålstegn ved 
beslutningen om ikke at foretage en hensigtsmæssig vurdering. Ingen af de flagermusarter, der 
forekommer i Det Forenede Kongerige, er anført som prioriterede arter i direktivets bilag II, og 
der er derfor ikke krav om en udtalelse fra Kommissionen i anvendelsen af direktivets artikel 6, 
stk. 4, i forbindelse med lokaliteter, som udelukkende er vært for flagermusarter.

I forhold til den bredere fysiske strategi for regionerne hævder andrageren, at Natura 2000-
lokaliteter i regionen allerede er underlagt ovenstående kritiske nitrogenaflejringsniveauer, og 
at dette vil forværres som følge af øget vejtrafik. Endvidere hævdes det, at Avon-flodsystemet 
og det særlige beskyttelsesområde Avon Valley/Ramsar allerede er underlagt negative 
virkninger fra for stor vandindvinding og vandforurening, som forværres yderligere af den 
udvikling, som er planlagt i henhold til strategien. Disse spørgsmål har ikke været genstand 
for en hensigtsmæssig vurdering i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6.

Hasselmus, Muscardinus avellanarius, og alle flagermusarter er anført i bilag IV og er beskyttet i 
henhold til habitatdirektivet. Direktivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige 
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udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV med forbud mod bl.a. 
beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

I henhold til betingelserne i habitatdirektivets artikel 16 kan medlemsstaterne fravige disse 
bestemmelser, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer 
opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige 
udbredelsesområde. Medlemsstaterne behøver ikke indhente Kommissionens forudgående 
samtykke, hvad angår deres brug af fravigelser i henhold til direktivet, men de skal indberette 
brugen af dem på halvårlig basis. 

Selv om der er foreslået afhjælpningsforanstaltninger for både hasselmus og flagermus i 
forhold til omfartsvejen ved Westbury, som medførte en konklusion i den anden 
miljøudtalelse om, at ordningen kun ville få en ringe negativ indvirkning på disse arter, 
hævder andrageren, at dette ikke er tilfældet. En international anerkendt ekspert i hasselmus, 
Michael Woods, har konkluderet, at uden en grøn bro, der forbinder de skovområder, som 
skal adskilles af vejen, vil bestanden blive delt i to med en deraf følgende mulig meget 
negativ indvirkning. På samme måde har Dr. John Altringham, som er en international 
anerkendt ekspert i flagermus, konkluderet, at omfartsvejen vil få en alvorlig negativ 
indvirkning på en nationalt og internationalt betydningsfuld samling af flagermus, som 
omfatter mindst 12 af Det Forenede Kongeriges arter, som er beskyttet i henhold til 
habitatdirektivet. Selv om der i 2007 blev tilføjet "broer" til flagermus til afhjælpningsplanen, 
mener andrageren, at disse anordninger er eksperimenterende og videnskabeligt usikre. 
Wiltshire Wildlife Trust har indvendt, at ordningen uden forbedrede 
afhjælpningsforanstaltninger vil medføre en uacceptabel indvirkning på habitaterne for mange 
arter.

Konklusioner

Selv om forslaget om en omfartsvej ved Westbury er blevet afvist af Det Forenede 
Kongeriges myndigheder, sættes der med andragerens oplysninger spørgsmålstegn ved, om 
lokaliteten og habitatdirektivets bestemmelser om beskyttelse af arten blev håndteret korrekt i 
beslutningsprocessen. Kommissionen anmoder derfor Det Forenede Kongeriges myndigheder 
om yderligere oplysninger om påstandene i andragendet. Kommissionen vil underrette 
Udvalget for Andragender om resultatet af denne undersøgelse."


