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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0777/2009 dėl tariamo Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
nesivadovavimo EB buveinių direktyvos nuostatomis įgyvendinant siūlomą 
Vestberio aplinkkelio ir kitus stambius greitkelių projektus, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Patrick Kinnersly aljanso „White Horse“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nuomone, susijusios Jungtinės Karalystės valdžios institucijos, 
įgyvendindamos regionų teritorinę strategiją ir susijusius transporto projektus, įskaitant 
Vestberio aplinkkelio (Viltšyro grafystė, Anglija) projektą, nesilaiko EB Direktyvos 92/43 dėl 
buveinių ir EB Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo nuostatų. Pasak peticijos pateikėjo, planuojamas kelias bus tiesiamas per Velhedo 
slėnį ant vakarinio Solsberio lygumos šlaito, t. y. per specialiai saugomą draustinį, kuriame 
gausu laukinės faunos ir floros, įskaitant į Buveinių direktyvą įtrauktas šikšnosparnių rūšis. 
Peticijos pateikėjas aiškina, kad aplinkkelio projektas buvo pasirinktas dar 1999 m., tačiau 
2001, 2003 ir 2005 m. nepavyko gauti jam reikalingo vyriausybės finansavimo. Jis pažymi, 
kad 2007 m. pateikta nauja paraiška, ir atrodo, kad jai bus pritarta, nes 2009 m. lapkričio mėn. 
jau suplanuota pradėti vykdyti kelio tiesimo darbus. Peticijos pateikėjas nesutinka su 
sprendimu išduoti leidimą vykdyti darbus ir abejoja poveikio aplinkai tyrimo išvada, kurioje 
nurodoma, kad ketinama imtis švelninamųjų priemonių, taigi aplinkkelis darytų tik nedidelį 
neigiamą poveikį šioje teritorijoje besiveisiančioms miegapelių ir šikšnosparnių 
populiacijoms. Peticijos pateikėjas kreipiasi į Europos Parlamentą su prašymu paraginti 
Komisiją ištirti galimą EB aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Šiuo atveju ES interesas yra susijęs su Buveinių direktyvos nuostatomis dėl teritorijų ir rūšių 
apsaugos.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad plėtra ir platesnė regionų teritorinė strategija turės įtakos „Natura 
2000“ teritorijoms Pietvakarių regione. Pagal Direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 
4 dalyje išdėstytas nuostatas bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba 
nebūtiniems tinklo „Natura 2000“ teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti, 
turi būti atliekamas tinkamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Jeigu nustatoma, kad jis 
paveiks teritorijos vientisumą, plėtra gali būti vykdoma, kai nėra kitų alternatyvių sprendimų, tik 
esant svarbiam socialiniam interesui ir numatant kompensacines priemones žalai ar teritorijos 
sunaikinimui atsverti. Kai teritorijoje yra prioritetinių buveinių ar rūšių, vieninteliai argumentai, 
kuriuos galima pateikti, yra susiję su žmonių sveikata ir sauga arba kitomis, Komisijos nuomone, 
įpareigojančiomis priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus. 

Peticijos pateikėjas mano, kad Bato ir Bredfordo prie Eivono specialios saugomos teritorijos 
(toliau – SST) vientisumui kyla grėsmė ir kad ji nebuvo tinkamai įvertinta pagal Direktyvos 
6 straipsnį. Šią SST Jungtinė Karalystė visų pirma paskyrė dviejų šikšnosparnių rūšių, t. y. 
didžiojo pasagnosio šikšnosparnio, Rhinolophus ferrumequinum, ir Bechšteino pelėausio, 
Myotis bechsteinii, įtrauktų į Direktyvos II priedą, apsaugai. Remiantis Jungtinio gamtos 
apsaugos komiteto informacija, Bato ir Bredfordo prie Eivono SST yra žiemojimo teritorija, 
siejama su 15 % didžiųjų pasagnosių šikšnosparnių populiacijos Jungtinėje Karalystėje.

Peticijos pateikėjas teigia, kad, ženklinimo ir pakartotinio sugavimo tyrimų ir radiolokacijos 
duomenimis, yra pakankamai įrodymų, kad yra sąsajų tarp Bato ir Bredfordo SST ir teritorijos 
tarp Vestburio ir Solsberio lygumos šlaito šikšnosparnių, ypač didžiųjų pasagnosių 
šikšnosparnių, atžvilgiu, kad būtų galima rimtai abejoti dėl sprendimo neatlikti tinkamo 
įvertinimo. Nė viena iš Jungtinėje Karalystėje esančių šikšnosparnių rūšių Direktyvos 
II priede nėra įvardijama kaip prioritetinė rūšis ir todėl, taikant Direktyvos 6 straipsnio 4 dalį 
teritorijoms, kuriose tik aptinkamos šikšnosparnių rūšys, Europos Komisijos nuomonės 
nereikalaujama.

Kalbėdamas apie platesnę regionų teritorinę strategiją, peticijos pateikėjas tvirtina, kad tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose, esančiose regione, azoto iškritų lygis jau dabar aukštesnis už 
kritinį, o padidėjus kelių eismui padėtis dar pablogės. Be to, tvirtinama, kad Eivono upės 
sistemoje ir Eivono slėnio specialioje apsaugos teritorijoje (SAT) / Ramsaro teritorijoje jau 
jaučiamas neigiamas per didelės vandens gavybos ir užterštumo poveikis, ir jis dar pablogės 
dėl strategijoje numatytos plėtros. Šie klausimai nebuvo tinkamai įvertinti pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnį.

Lazdyninė miegapelė, Muscardinus avellanarius, ir visos šikšnosparnių rūšys yra įtrauktos į 
IV priedą ir yra griežtai saugomos pagal Buveinių direktyvą. Direktyvos 12 straipsnyje 
reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių sukurti į IV priedą įrašytų gyvūnų 
rūšių griežtos apsaugos jų paplitimo areale sistemą, draudžiančią, inter alia, pažeisti ar naikinti 
perėjimo ar poilsio vietas.

Pagal Buveinių direktyvos 16 straipsnyje išdėstytas sąlygas valstybės narės gali nukrypti nuo 
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griežtų rūšių apsaugos nuostatų, jei nėra kitos priimtinos alternatyvos ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos taikymas netrukdo palaikyti atitinkamos rūšies populiacijų gerą apsaugos būklę jų 
natūralaus paplitimo areale. Valstybės narės neprivalo gauti išankstinio Europos Komisijos 
sutikimo dėl nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo pagal šią direktyvą, tačiau turi apie tai 
pranešti kas dvejus metus.

Nors tiek dėl miegapelių, tiek dėl šikšnosparnių buvo pasiūlytos Vestberio aplinkkelio 
poveikio švelninimo priemonės, antrojoje aplinkosaugos ataskaitoje buvo padaryta išvada, 
kad ši schema turės tik nedidelį neigiamą poveikį šioms gyvūnų rūšims, peticijos pateikėjas 
įrodinėja, kad taip nėra. Tarptautiniu mastu pripažintas miegapelių ekspertas Michael Woods 
padarė išvadą, kad jei nebus žaliojo tilto, jungiančio miškingas vietoves, kurios bus atskirtos 
keliu, populiacija bus padalyta į dvi dalis ir tai bus labai didelis galimas neigiamas poveikis. 
Tarptautiniu mastu žymus šikšnosparnių ekspertas dr. John Altringham taip pat priėjo prie 
išvados, kad aplinkkelis turės rimtą neigiamą poveikį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 
svarbiai šikšnosparnių grupei, į kurią įeina bent dvylika Jungtinėje Karalystėje gyvenančių 
rūšių, kurios yra griežtai saugomos pagal Buveinių direktyvą. Nors į poveikio švelninimo 
planą 2007 m. buvo įtraukti bokšteliai šikšnosparniams, peticijos pateikėjas mano, kad šie 
įrenginiai yra eksperimentiniai ir moksliškai ginčytini. Viltšyro laukinės gamtos trestas 
prieštarauja, kad be sustiprintų švelninimo priemonių schemos rezultatas būtų nepriimtinas 
neigiamas poveikis daugelio rūšių buveinėms.

Išvados

Nors Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atmetė pasiūlymą dėl Vestberio aplinkkelio, 
dėl peticijos pateikėjo suteiktos informacijos kyla rimtų klausimų, ar priimant sprendimą buvo 
tinkamai atsižvelgta į Buveinių direktyvos nuostatas dėl teritorijų ir griežtos rūšių apsaugos. 
Todėl Komisija prašo Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pasiaiškinti dėl peticijoje 
pateiktų įtarimų. Komisija informuos Peticijų komitetą apie šios užklausos rezultatus.“


