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Tárgy: Patrick Kinnersly, brit állampolgár által White Horse Alliance nevében benyújtott, 
0777/2009. számú, petíció az EK élőhelyekről szóló irányelvének a brit hatóságok 
általi állítólagos megsértéséről a Westbury várost elkerülő javasolt út és más 
nagyobb országutakra vonatkozó tervek kapcsán

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója úgy véli, hogy az illetékes brit hatóságok a regionális területi stratégia és 
a kapcsolódó szállítási projektek, többek között a Westbury várost (Wiltshire megye, Anglia) 
elkerülő út végrehajtásával kapcsolatosan megsértették az élőhelyekről szóló 92/43/EK 
irányelv és a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 2001/42/EK irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója szerint a javasolt út a 
Wellhead völgyet a Salisbury fennsík nyugati lejtőjén szelné át, amely vadon élő állatokban, 
többek között az élőhelyekről szóló irányelvben említett denevérfajtákban gazdag, különleges 
természetvédelmi és -megőrzési terület. A petíció benyújtója kifejti, hogy a kerülő út 
kijelölésére 1999-ben került sor, azonban a kormány 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben sem 
részesítette pénzügyi támogatásban. A petíció benyújtója szerint új kérelmet nyújtottak be 
2007-ben, amelyet valószínűleg el is fogadnak, az építési munkálatok kezdetét ugyanis 2009 
novemberére időzítették. A petíció benyújtója ellenzi a közelgő engedélyezést és kétségbe 
vonja a környezeti hatásvizsgálat megállapításait, amely szerint az elvégzendő enyhítő 
intézkedések következtében az elkerülő útnak csak „csekély” kihatása lesz a terület pele- és 
denevérpopulációjára. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgáltassa meg a Bizottsággal az EK környezetvédelmi jogszabályainak lehetséges 
megsértését.

2. Elfogadhatóság



PE440.053v01-00 2/3 CM\810957HU.doc

HU

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

Az Unió érdeklődése az ügyben a területre és az élőhelyvédelmi irányelvben foglalt fajvédelmi 
rendelkezésekre egyaránt kiterjed. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szóban forgó fejlesztés, valamint a tágabb értelemben vett 
regionális területrendezési stratégia hatással lesz a délnyugati térség Natura 2000 területeinek 
állapotára. Az irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait 
illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a Natura 2000 
terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős hatással lesz arra. Amennyiben megállapítást 
nyer, hogy a tevékenység kihat a terület állapotára, a fejlesztés alternatív megoldások hiányában 
csak abban az esetben folytatható, ha az a közérdek kényszerítő indokain alapul, valamint 
kiegészítő intézkedések megtételére kerül sor a terület károsodásának ellensúlyozása vagy 
tönkretételének megakadályozása érdekében. Amennyiben a terület elsődleges fontosságú 
élőhelyeket foglal magában vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi 
egészséggel és biztonsággal kapcsolatos, továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a közérdek 
kényszerítő indokain alapuló szempontokat lehet érvényesíteni.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy veszélybe került a Bath–Bradford on Avon-i különleges 
természetmegőrzési terület (KTT) állapota, valamint hogy azt az irányelv 6. cikkével 
összhangban nem vetették alá megfelelő vizsgálatnak. A szóban forgó különleges 
természetmegőrzési területet az Egyesült Királyság elsősorban az irányelv II. mellékletében 
felsorolt alábbi két denevérfaj védelme érdekében jelölte ki: a nagy patkósorrú denevér 
(Rhinolophus ferrumequinum) és a nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii). A Közös 
Természetmegőrzési Bizottságtól (JNCC) kapott tájékoztatás alapján a Bath–Bradford on 
Avon-i KTT a denevérek hibernálására szolgáló terület, amely a nagy patkósorrú denevér 
egyesült királyságbeli populációjának 15%-a számára nyújt otthont.

A petíció benyújtója kifejti, hogy a denevérek megjelölésén és ismételt befogásán alapuló 
vizsgálatok, valamint a rádiós nyomon követés elegendő bizonyítékkal szolgálnak annak 
kimutatására, hogy a denevérek – és mindenekelőtt a nagy patkósorrú denevérek –
tekintetében kapcsolat áll fenn a Bath–Bradford on Avon-i KTT és a Salisbury fennsík lejtős 
területe között, ennek nyomán pedig komolyan megkérdőjelezhető az a határozat, amelynek 
értelmében nem végeznek megfelelő vizsgálatot. Az Egyesült Királyság területén előforduló 
denevérfajok egyike sem szerepel veszélyeztetett fajként az irányelv II. mellékletében, tehát 
amikor az irányelv 6. cikkének (4) bekezdését csupán denevérfajoknak otthont adó területekre 
alkalmazzák, az előírtak alapján nincs szükség az Európai Bizottság véleményére.

Ami a tágabb értelemben vett regionális területrendezési stratégiát illeti, a petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a térség Natura 2000 területein a nitrogén-lerakódás már jelenleg is 
meghaladja a kritikus szinteket, a helyzetet azonban tovább súlyosbítja majd a megnövekedett 
közúti forgalom. Továbbá azt állítják, hogy az Avon folyót és környezetét, valamint az Avon 
folyó völgyében húzódó, a ramsari egyezmény értelmében kijelölt különleges madárvédelmi 
területet már most is kedvezőtlen hatások érik a túlzott mértékű vízkivételből és a 
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vízszennyezésből adódóan, amelyet tovább súlyosbítanak majd a stratégia keretében tervezett 
fejlesztések. Ezeket a kérdéseket ez idáig nem vizsgálták meg alaposan az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikke értelmében.

A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) és valamennyi denevérfaj szerepel a IV. 
mellékletben, és azok az élőhelyvédelmi irányelv alapján szigorú védettséget élveznek Az 
irányelv 12. cikke értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a IV. 
mellékletben felsorolt állatfajok természetes elterjedési területükön való szigorú védelmének 
érdekében, megtiltva többek között a párzási, költő- vagy pihenőhelyek károsítását vagy 
elpusztítását. 

Az élőhelyvédelmi irányelv 16. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban a 
tagállamok engedélyezhetik a szigorú fajvédelmi rendelkezésektől való eltérést, amennyiben 
nincs más megfelelő megoldás, és az eltérés megengedése nem befolyásolja hátrányosan az 
érintett fajok populációi kedvező védettségi állapotának fenntartását az elterjedési 
területükön. A tagállamok nem kötelesek kikérni az Európai Bizottság előzetes beleegyezését 
az eltérések az irányelv értelmében vett alkalmazásakor, de arról kétévente jelentést kell 
tenniük. 

Jóllehet a westburyi elkerülő úttal összefüggésben enyhítő intézkedéseket javasoltak a pelére 
és a denevérekre vonatkozóan egyaránt, aminek eredményeként a környezeti hatásokat 
ismertető második jelentésben foglalt következtetés rámutat arra, hogy a program mindössze 
„csekély mértékű” kedvezőtlen hatást gyakorol majd a szóban forgó fajokra, a petíció 
benyújtója szerint azonban nem ez a helyzet. Michael Woods, a mogyorós pele nemzetközileg 
elismert szakértője arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben nem biztosítanak 
„zöldfolyosót” az úttal átszelt erdőség két része között, a populáció is két részre szakad, ami 
várhatóan „súlyosan kedvezőtlen” hatással jár majd. Hasonlóképpen Dr. John Altringham, 
egy nemzetközi elismertségnek örvendő denevérszakértő arra a megállapításra jutott, hogy az 
elkerülő út súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolna a nemzeti és nemzetközi szempontból is 
jelentős denevércsoportokra, amelyek között fellelhető legalább tizenkét, az Egyesült 
Királyságban honos és az élőhelyvédelmi irányelv értelmében szigorúan védett faj is. Jóllehet 
a denevérek úttest feletti tájékozódását és biztonságos áthaladását segítő oszlopok („bat 
gantries”) elhelyezését 2007-ben belefoglalták az enyhítő intézkedésekről szóló tervbe, a 
petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a berendezések kísérleti jellegűek és tudományos 
szempontból vitathatók. A Wiltshire Wildlife Trust elnevezésű szervezet tiltakozását fejezte ki 
amiatt, hogy fokozottabb enyhítő intézkedések hiányában a terv elfogadhatatlan hatásokat 
eredményezne számos faj élőhelyére nézve.

Következtetések

Jóllehet a brit hatóságok elutasították a westburyi elkerülő útra vonatkozó javaslatot, a petíció 
benyújtója által szolgáltatott információk lényeges kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, 
hogy a döntéshozatali folyamatban kellő figyelmet szenteltek-e a területnek, valamint az 
élőhelyvédelmi irányelvben foglalt szigorú fajvédelmi rendelkezéseknek. Ezért a Bizottság a 
továbbiakban részletesebb tájékoztatást kér a brit hatóságoktól a petícióban tett állításokkal 
kapcsolatban. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot vizsgálatának 
eredményéről.


