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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0777/2009, του Patrick Kinnersly, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της White Horse Alliance, σχετικά με εικαζόμενη παράλειψη των βρετανικών 
αρχών να συμμορφωθούν με την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση 
με τη σχεδιαζόμενη παρακαμπτήρια οδό του Westbury και άλλα σημαντικά 
σχέδια αυτοκινητοδρόμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι αρμόδιες βρετανικές αρχές παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και της κοινοτικής οδηγίας 
2001/42/ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σε σχέση με την υλοποίηση της 
περιφερειακής χωροταξικής στρατηγικής και τα συναφή σχέδια μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακαμπτήριας οδού του Westbury (κομητεία Wiltshire, Αγγλία). 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η σχεδιαζόμενη οδός θα διέλθει από την κοιλάδα Wellhead στη 
δυτική κρημνώρεια της πεδιάδας Salisbury, μιας ζώνης ειδικής προστασίας και διατήρησης, 
πλούσιας σε άγρια ζωή, συμπεριλαμβανομένων ειδών νυχτερίδων που καλύπτονται από την 
οδηγία για τους οικοτόπους. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η παρακαμπτήρια οδός επελέγη το 1999, 
αλλά δεν έλαβε κρατική χρηματοδότηση το 2001, το 2003 και το 2005. Ισχυρίζεται ότι 
υποβλήθηκε νέα αίτηση το 2007, η οποία είναι πιθανό να εγκριθεί, καθώς η έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών έχει ήδη προγραμματισθεί για τον Νοέμβριο του 2009. Ο 
αναφέρων αντιτίθεται στην επικείμενη έγκριση και αμφισβητεί τα συμπεράσματα της 
δήλωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οποία, λόγω των μέτρων 
μετριασμού των επιπτώσεων που πρόκειται να ληφθούν, η παρακαμπτήρια οδός θα έχει 
"μικρό" μόνον δυσμενή αντίκτυπο στον πληθυσμό των μυοξών και των νυχτερίδων στην 
περιοχή. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τυχόν παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Το ενδιαφέρον της ΕΕ στην υπόθεση αυτή συνδέεται με τις διατάξεις της οδηγίας για τους 
οικοτόπους που αφορούν τόσο την προστασία των τόπων όσο και των ειδών. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ανάπτυξη, καθώς και η ευρύτερη περιφερειακή χωροταξική 
στρατηγική, θα επηρεάσει την ακεραιότητα των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 στη 
νοτιοδυτική περιοχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 
και 4, της οδηγίας, κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση τόπου 
του δικτύου Natura 2000, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω 
τόπο, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του. Εάν κριθεί ότι θα επηρεαστεί η 
ακεραιότητα του τόπου, η διευθέτηση μπορεί να προχωρήσει μόνον ελλείψει εναλλακτικών 
λύσεων, εφόσον επιβάλλεται από λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και αν ληφθεί 
κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ως προς τη βλάβη ή την καταστροφή που θα υποστεί ο 
τόπος. Όταν στον τόπο ευρίσκονται φυσικός οικότοπος προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι 
επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. 

Ο αναφέρων θεωρεί ότι απειλείται η ακεραιότητα της ΕΖΔ Bath and Bradford on Avon και ότι 
αυτό δεν έχει υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας. Η εν λόγω ΕΖΔ έχει χαρακτηρισθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά κύριο λόγο για 
την προστασία δύο ειδών νυχτερίδων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, 
τις τρανορινόλοφους νυχτερίδες, Rhinolophus ferrumequinum, και τις μυωτίδες του 
Bechstein, Myotis bechsteinii.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Joint Nature Conservation 
Committee (Κοινή Επιτροπή Διαφύλαξης της Φύσης), η ΕΖΔ Bath-Bradford on Avon 
αποτελεί τόπο διαχείμασης και σχετίζεται με το 15% του πληθυσμού των τρανορινόλοφων 
νυχτερίδων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μελέτες επισήμανσης και εκ νέου 
αιχμαλώτισης, καθώς και από ραδιοπαρακολούθηση, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
σύνδεσμοι μεταξύ της ΕΖΔ Bath-Bradford και της περιοχής μεταξύ του Westbury και της 
κρημνώρειας της κοιλάδας Salisbury όσον αφορά τις νυχτερίδες, ιδίως τις τρανορινόλοφες 
νυχτερίδες, ώστε να αμφισβητηθεί σοβαρά η απόφαση να μην διενεργηθεί κατάλληλη 
εκτίμηση. Κανένα από τα είδη νυχτερίδων που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
αναφέρεται ως είδος προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν θα 
απαιτείτο γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 
4, της οδηγίας σε σχέση με τους τόπους που φιλοξενούν μόνο είδη νυχτερίδων.

Όσον αφορά την ευρύτερη περιφερειακή χωροταξική στρατηγική, ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι οι τόποι του δικτύου Natura 2000 στην περιοχή υφίστανται ήδη εναπόθεση αζώτου που 
υπερβαίνει τα κρίσιμα επίπεδα και ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω αυξημένης 
οδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι το σύστημα του ποταμού Avon 
και η ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) της κοιλάδας Avon/περιοχή της Σύμβασης Ramsar 
υφίσταται ήδη τις δυσμενείς επιπτώσεις τις υπερβολικής άντλησης και ρύπανσης των υδάτων 
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οι οποίες θα επιδεινωθούν περαιτέρω από τις εξελίξεις που προβλέπονται βάσει της 
στρατηγικής. Τα ζητήματα αυτά δεν έχουν υποβληθεί στη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Ο βουνομυωξός, Muscardinus avellanarius, και όλα τα είδη νυχτερίδων περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα IV και προστατεύονται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Το άρθρο 
12 της οδηγίας ζητεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί 
ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV 
στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τη βλάβη ή 
καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης. 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις αυστηρές διατάξεις προστασίας υπό τον 
όρο ότι δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση και ότι η παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη 
διατήρηση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των συγκεκριμένων 
ειδών στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
λάβουν την εκ των προτέρων συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση 
παρεκκλίσεων βάσει της οδηγίας, αλλά πρέπει να υποβάλλουν έκθεση για τη χρήση αυτών σε 
διετή βάση. 

Ενώ έχουν προταθεί μέτρα μετριασμού τόσο για τον μυωξό όσο και για τις νυχτερίδες σε 
σχέση με την παρακαμπτήρια οδό του Westbury που οδηγούν στο συμπέρασμα στη δεύτερη 
περιβαλλοντική δήλωση ότι το πρόγραμμα θα είχε «αμελητέο» μόνο αρνητικό αντίκτυπο στα 
είδη αυτά, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος 
ειδικός επιστήμονας για τους μυωξούς, ο Michael Woods, συμπέρανε ότι χωρίς πράσινη 
γέφυρα που να συνδέει τις δασικές εκτάσεις οι οποίες θα διαχωριστούν από την οδό, ο 
πληθυσμός θα χωριστεί στα δύο με αποτέλεσμα πιθανές «μείζονες αρνητικές» επιπτώσεις. 
Παρομοίως, ο δρ John Altringham, ένας διεθνούς φήμης ειδικός επιστήμονας για τις 
νυχτερίδες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρακαμπτήρια οδός θα είχε σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις σε μια εθνικώς και διεθνώς σημαντική συγκέντρωση νυχτερίδων που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα από τα ενδημικά είδη του Ηνωμένου Βασιλείου που 
προστατεύονται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ενώ οι «γέφυρες για 
νυχτερίδες» προστέθηκαν στο σχέδιο αντιστάθμισης το 2007, ο αναφέρων θεωρεί ότι οι 
διατάξεις αυτές είναι πειραματικές και επιστημονικά αμφιλεγόμενες. Το ίδρυμα Wiltshire 
Wildlife Trust αντέτεινε ότι το πρόγραμμα, χωρίς βελτιωμένα μέτρα αντιστάθμισης, θα είχε 
ως αποτέλεσμα απαράδεκτες επιπτώσεις σε οικοτόπους πολλών ειδών.

Συμπεράσματα

Παρότι η πρόταση για την παρακαμπτήρια οδό Westbury απορρίφθηκε από τις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων εγείρουν σημαντικά 
ερωτήματα ως προς το αν οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους που αφορούν τον 
τόπο και την αυστηρή προστασία των ειδών ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, ζητεί διευκρινίσεις από τις αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην αναφορά. Η 
Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της εν λόγω έρευνας.


