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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0777/2009, adresată de Patrick Kinnersly, de cetățenie britanică, în 
numele White Horse Alliance, privind presupusa nereușită a autorităților britanice 
de a respecta dispozițiile prevăzute de Directiva Habitate a Consiliului în legătură 
cu șoseaua de centură Westbury propusă și alte proiecte importante de autostrăzi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că autoritățile britanice competente nu au respectat dispozițiile 
Directivei 92/43 a Consiliului privind habitatele și ale Directivei 2001/42/CE a Consiliului 
privind evaluarea strategică de mediu, în legătură cu punerea în aplicare a Strategiei spațiale 
regionale și a proiectelor de transport aferente, care includ șoseaua de centură Westbury 
(Wiltshire County, Anglia). Potrivit petiționarului, drumul propus va trece prin Wellhead 
Valley pe versantul vestic al câmpiei Salisbury, o zonă specială de protecție și de conservare, 
bogată în specii de animale sălbatice, inclusiv specii de lilieci incluse în Directiva privind 
habitatele. Petiționarul explică faptul că șoseaua de centură a fost aleasă în 1999, însă nu a 
primit fonduri guvernamentale în 2001, 2003 și 2005. Acesta susține că o nouă cerere a fost 
depusă în 2007 și este probabil să obțină aprobarea, întrucât începerea lucrărilor de 
construcție a fost programată deja pentru noiembrie 2009. Petiționarul se opune autorizației 
iminente și contestă concluzia declarației privind impactul asupra mediului, potrivit căreia, 
datorită măsurilor de atenuare care urmează să fie luate, șoseaua de centură va avea doar un 
impact negativ „scăzut” asupra populației de hârciogi și de lilieci din zonă. Petiționarul invită 
Parlamentul European să solicite Comisiei efectuarea unei anchete privind posibilele încălcări 
ale legislației comunitare în domeniul mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2009. Comisia a fost solicitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Interesul UE în acest caz este legat de dispozițiile privind protecția atât a siturilor, cât și a 
speciilor din Directiva privind habitatele.

Petiționarul pretinde că dezvoltarea, dar și strategia spațială regională în general vor afecta 
integritatea siturilor Natura 2000 din regiunea de sud-vest. În conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) din directivă, orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit Natura 2000 site, dar care ar 
putea avea un efect semnificativ asupra acesteia, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare. 
Dacă se stabilește că integritatea sitului va fi afectată, în absența unor soluții alternative, 
dezvoltarea poate continua din motive cruciale de interes public major și dacă se iau măsuri 
compensatorii pentru daunele aduse sitului sau distrugerea acestuia. În cazul în care situl 
respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele 
considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite 
consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, de 
alte motive cruciale de interes public major.

Petiționarul consideră că există riscuri pentru integritatea ariei speciale de conservare din 
Bath-Bradford on Avon și că aceasta nu a făcut obiectul unei evaluări corespunzătoare în 
conformitate cu articolul 6 din directivă. Această arie specială de conservare a fost desemnată 
de Regatul Unit în primul rând pentru a proteja două specii de lilieci incluse în lista din 
anexa II la directivă, liliacul mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum, și liliacul cu 
urechi mari, Myotis bechsteinii. În conformitate cu informațiile transmise de Comitetul comun 
pentru conservarea naturii, aria specială de conservare Bath-Bradford on Avon este un sit de 
hibernare asociat cu 15% din populația de lilieci mari cu potcoavă din Regatul Unit.

Petiționarul afirmă că există suficiente dovezi obținute în urma unor studii efectuate prin 
tehnica marcării și recapturării, precum și prin detectarea radio, care indică faptul că există 
legături între aria specială de conservare Bath-Bradford și aria dintre Westbury și Salisbury 
Plain în ceea ce privește liliecii, cu precădere liliecii mari cu potcoavă, și pentru a avea mari 
îndoieli cu privire la decizia de a nu se întreprinde o evaluare corespunzătoare. Niciuna dintre 
speciile de lilieci prezente în Regatul Unit nu se află pe lista speciilor prioritare de la anexa II din 
directivă și, prin urmare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din directivă, nu ar fi necesar 
avizul Comisiei Europene în ceea ce privește ariile care găzduiesc numai specii de lilieci.

În legătură cu strategia spațială regională în general, petiționarul pretinde că în siturile Natura 
2000 din aria regională nivelurile depunerilor de azot sunt deja peste limitele critice și că acest 
lucru va fi exacerbat de creșterea traficului rutier. În plus, el pretinde că aria Ramsar/de 
protecție specială a răului Avon și a văii Avon este deja afectată negativ de extracțiile 
excesive de apă și de poluarea acesteia, fapt care va fi exacerbat și mai mult de dezvoltările 
prevăzute în cadrul strategiei. Aceste chestiuni nu au fost supuse unei evaluări 
corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 din Directiva privind habitatele.

Alunarul, Muscardinus avellanarius, și toate speciile de lilieci sunt incluse în lista de la anexa IV 
și sunt strict protejate în temeiul Directivei privind habitatele. Articolul 12 din aceasta prevede 
ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a 
speciilor de animale enumerate în anexa IV în aria lor de răspândire, interzicând, printre 
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altele, deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă.

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 16 din Directiva privind habitatele, statele 
membre pot deroga de la dispozițiile de protecție riguroasă a speciilor, în măsura în care nu 
există o alternativă satisfăcătoare și cu condiția ca derogarea să nu afecteze negativ 
menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare în aria 
lor de răspândire naturală. Statele membre nu sunt obligate să obțină acordul prealabil al 
Comisiei Europene în ceea ce privește utilizarea de către acestea a derogărilor în temeiul 
directivei, dar, la fiecare doi ani, trebuie să prezinte un raport referitor la utilizarea lor.

Cu toate că au fost propuse măsuri de atenuare atât pentru alunar, cât și pentru lilieci, în 
legătură cu șoseaua de centură Westbury, care au dus la concluzia celei de a doua declarații 
privind impactul asupra mediului, conform căreia programul va avea un efect advers redus 
asupra acestor specii, petiționarul susține că nu este cazul. Un expert în alunari recunoscut pe 
plan internațional, Michael Woods, a declarat că, fără un pod verde care să lege zonele de 
pădure ce ar urma să fie separate de șosea, populația ar fi împărțită în două, ceea ce ar avea un 
potențial impact negativ major. De asemenea, dr. John Altringham, un expert în lilieci 
recunoscut la nivel mondial, a declarat că șoseaua de centură va avea un grav efect negativ 
asupra unui grup de lilieci important la nivel național și internațional care include cel puțin 
doisprezece din speciile care trăiesc în Regatul Unit aflate sub protecție riguroasă în temeiul 
Directivei privind habitatele. Cu toate că, în 2007, la planul de atenuare au fost adăugate 
„suporturi pentru lilieci”, petiționarul consideră că aceste dispozitive sunt experimentale și 
discutabile din punct de vedere științific. Wiltshire Wildlife Trust a declarat că, fără niște 
măsuri de atenuare sporite, proiectul va avea un impact inacceptabil asupra habitatelor multor 
specii.

Concluzii

Deși propunerea privind șoseaua de centură Westbury a fost respinsă de autoritățile din 
Regatul Unit, informațiile furnizate de petiționar ridică importante semne de întrebare cu 
privire la abordarea adecvată în cadrul procesului decizional a dispozițiilor referitoare la arii și 
la protecția riguroasă a speciilor din Directiva privind habitatele. Prin urmare, Comisia 
solicită clarificări din partea autorităților din Regatul Unit privind chestiunile semnalate în 
petiție. Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul anchetei sale.


