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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0777/2009, ko White Horse vārdā iesniedza Lielbritānijas 
valstspiederīgais Patrick Kinnersly, par to, ka Lielbritānijas iestādes, īstenojot 
iecerēto Vestberijas (Westbury) apvedceļa un citus automaģistrāļu projektus, 
nepilda EK Dzīvotņu direktīvas noteikumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka attiecīgās Lielbritānijas iestādes, īstenojot reģionālo 
teritoriālo stratēģiju un ar to saistītos transporta projektus, tai skaitā Vestberijas (Westbury) 
apvedceļa būvniecības projektu Viltšīras (Wiltshire) grāfistē, Anglijā, nav ievērojušas EK 
Direktīvas 92/43 par dzīvotnēm un EK direktīvas 2001/42/EK par stratēģisku vides 
novērtējumu noteikumus. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju iecerētais 
ceļš šķērsos Velhedas (Wellhead) ieleju pa Solsberijas (Salisbury) līdzenuma rietumu nogāzi, 
kas ir īpaši aizsargājama teritorija, kurā mīt daudzu sugu savvaļas dzīvnieki, tai skaitā 
Dzīvotņu direktīvā ietvertas sikspārņu sugas. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka lēmums 
izbūvēt apvedceļu tika pieņemts 1999. gadā, bet valsts finansējumu šim projektam nepiešķīra 
ne 2001. gadā, ne 2003. gadā, ne 2005. gadā. Viņš apgalvo, ka 2007. gadā ir iesniegts jauns 
pieteikums un tas, liekas, tiks apstiprināts, jo 2009. gada novembrī ir plānots sākt būvdarbus. 
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret gaidāmo finansējuma apstiprināšanu un apstrīd ietekmes 
uz vidi ziņojumā iekļauto secinājumu, ar kuru saskaņā, pateicoties risku mazinošiem 
pasākumiem, apvedceļam būs tikai „neliela” ietekme uz šajā teritorijā dzīvojošiem susuriem 
un sikspārņiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pieprasīt, lai Komisija 
uzsāk izmeklēšanu par iespējamiem EK vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„ES intereses šajos gadījumos ir saistītas ar Dzīvotņu direktīvā noteikto teritoriju un sugu 
aizsardzību.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projektu un reģionālās teritoriālās stratēģijas īstenošana 
plašākā mērogā izjauks Natura 2000 tīkla dienvidrietumu reģiona teritoriju viengabalainību. 
Saskaņā ar šīs direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā minētajiem noteikumiem visi plāni vai projekti, 
kas nav tieši saistīti ar Natura 2000 teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas 
varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, atbilstīgi jāizvērtē. Ja ir noteikts, ka tiks izjaukta 
attiecīgās teritorijas viengabalainība, projektu var turpināt tikai tad, ja nav citu risinājumu un ja 
tas ir īpaši svarīgu sabiedrības interešu labā, paredzot kompensācijas pasākumus, lai atlīdzinātu 
teritorijai nodarīto kaitējumu. Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dzīvotnes veids vai 
prioritāra suga, tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar sabiedrības veselības 
aizsardzību un drošību vai, pēc Komisijas atzinuma, citām īpaši svarīgām sabiedrības interesēm. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir apdraudēta Bātas un Bredfordas pie Eivonas īpaši 
aizsargājamās teritorijas (ĪAT) viengabalainība un ka šajā gadījumā netika veikts šīs 
direktīvas 6. pantā noteiktajām prasībām atbilstīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Apvienotā 
Karaliste ir noteikusi šo īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪAT), lai galvenokārt aizsargātu divas 
sikspārņu sugas, kas iekļautas direktīvas II pielikumā, proti, lielā zirga pakava sikspārni 
(Rhinolophus ferrumequinum) un Behšteina sikspārni (Myotis bechsteinii). Saskaņā ar 
Apvienotās dabas saglabāšanas komitejas informāciju Bātas un Bredfordas pie Eivonas īpaši 
aizsargājamajā teritorijā pārziemo 15 % Apvienotās Karalistes lielā zirga pakava sikspārņu 
populācijas.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar iezīmēto un notverto, kā arī ar radaru palīdzību 
apsekoto sikspārņu pētījumi sniedz pietiekamu informāciju, lai pierādītu sikspārņu, jo īpaši 
lielā zirga pakava sikspārņu, piederību Bātas un Bredfordas īpaši aizsargājamajai teritorijai 
(ĪAT) un teritorijai starp Vestberiju un Solsberijas līdzenuma rietumu nogāzi, un nopietni 
apšaubītu lēmumu neveikt atbilstīgu ietekmes uz vidi novērtējumu. Neviena no šīm divām 
Apvienotajā Karalistē sastopamajām sikspārņu sugām nav uzskaitītas šīs direktīvas II pielikumā 
minēto prioritāro sugu sarakstā, un tāpēc nebūtu nepieciešams Eiropas Komisijas atzinums 
attiecībā uz šis direktīvas 6. panta 4. punkta piemērošanu teritorijām, kas uzskatāmas par 
sikspārņu sugu īslaicīgas apmešanās vietām.

Saistībā ar reģionālās teritoriālās stratēģijas paplašināšanu lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka šā reģiona Natura 2000 teritorijās slāpekļa nosēdumu līmenis jau pārsniedz kritisko robežu 
un ka lielāka satiksmes plūsma šo situāciju tikai saasinās. Turklāt tiek uzskatīts, ka Eivonas 
upes sistēmu un Eivonas ielejas īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪAT)/Ramsāres konvencijas 
teritoriju jau nelabvēlīgi ietekmē pārmērīga ūdens ieguve un ūdens piesārņojums, ko vēl 
vairāk saasinās šajā stratēģijā paredzēto projektu īstenošana. Šie jautājumi nav atbilstīgi 
novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. pantā noteiktajām prasībām.

Mazais susuris (Muscardinus avellanarius) un visas sikspārņu sugas ir iekļautas Dzīvotņu 
direktīvas IV pielikumā, un tās stingri aizsargā šī direktīva. Saskaņā ar direktīvas 12. pantu 
dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dabiskajā izplatības areālā izveidotu 
stingras aizsardzības sistēmu IV pielikuma sarakstā esošo dzīvnieku sugām, aizliedzot inter 
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alia vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu. 

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 16. pantā paredzētajiem nosacījumiem, dalībvalstis var noteikt 
atkāpes no šiem stingrajiem sugu aizsardzības noteikumiem, ja nav apmierinošas alternatīvas 
un ja netiek kaitēts attiecīgo sugu populāciju saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā to 
dabiskās izplatības areālā. Dalībvalstīm nav jāsaņem iepriekšēja Eiropas Komisijas piekrišana 
saistībā ar atkāpju izmantošanu saskaņā ar direktīvu, bet reizi divos gados jāziņo par to 
izmantošanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret otrajā ietekmes uz vidi ziņojumā iekļauto secinājumu,
kurā teikts, ka, pateicoties paredzētajiem seku mazināšanas pasākumiem, Vestberijas 
apvedceļam būs tikai „neliela” ietekme uz šajā teritorijā dzīvojošiem susuriem un 
sikspārņiem. Michael Woods, pasaulē atzīts susuru speciālists, ir secinājis, ka, neierīkojot 
„zaļo tiltu” starp abām autoceļa atdalītajām mežu teritorijām, šo dzīvnieku populācija tiks 
sadalīta, iespējams, radot „ārkārtīgi negatīvu” ietekmi. Tāpat arī pasaulē plaši pazīstamais 
sikspārņu speciālists Dr. John Altringham ir secinājis, ka jaunais apvedceļš ārkārtīgi negatīvi 
ietekmēs valsts un starptautiskas nozīmes sikspārņu kolonijas, kurās atrodamas vismaz 
divpadsmit Apvienotajā Karalistē mītošas sugas, ko stingri aizsargā Dzīvotņu direktīva. Lai 
gan sikspārņu „radiolokācijas antenas” tika iekļautas 2007. gada negatīvās ietekmes seku 
mazināšanas plānā, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tās ir eksperimentālas un no zinātnes 
viedokļa apšaubāmas ierīces. Viltšīras Dzīvās dabas fonds sūdzas par to, ka, neveicot plašākus 
negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumus, šī programma nevēlami ietekmēs daudzu sugu 
dzīvotnes.

Secinājumi

Lai gan Apvienotās Karalistes varas iestādes noraidīja Vestberijas apvedceļa būvniecības 
projektu, lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija uzdod būtiskus jautājumus par to, vai 
lēmumu pieņemšanas procesā tiek atbilstīgi ievēroti stingrie teritoriju un sugu aizsardzības 
noteikumi. Tāpēc Komisija Apvienotās Karalistes varas iestādēm pieprasīs paskaidrojumu par 
lūgumrakstā paustajiem apgalvojumiem. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par 
veiktās izmeklēšanas rezultātiem.”


