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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0483/2011, внесена от Simon Wright, с британско гражданство, 
относно нарушение на Директивата за местообитанията с даването на 
разрешително за строеж за жилищен проект в Nottingham

1. Резюме на петицията

Според вносителя първоначално издаването на разрешително за строеж за жилищен 
проект в неговия квартал е било отказано поради присъствието на голям гребенест 
тритон в изкуствено езеро, намиращо се в непосредствена близост. След обжалване от 
страна на собственика на земята, в крайна сметка разрешителното е било издадено. 
Вносителят желае Парламентът да съдейства за отменянето на това разрешително с 
оглед опазването на тритоните.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Според информацията на уебсайта на районния съвет на Broxtowe, подновяването на 
общото разрешително през 2010 г. осигурява по-голяма облекчена зона за тритоните; 
освен това Natural England е издала съответните разрешения, одобрени от органите по 
планирането, и скоро ще се извърши актуализирана проверка на въздействието като едно 
от условията, които трябва да бъдат изпълнени преди началото на строителните работи. 

На свое заседание от 25 май 2011 г. комисията за строителен контрол към районния съвет 
е взела решение да даде разрешително за строеж за изграждане на проекта при няколко 
условия, включително няколко мерки, които целят да осигурят защитата на големия 
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гребенест тритон на място, като се предостави подробна схема за облекчаване на 
условията, заедно с оперативен график за бъдещото управление на разширената зона за 
защита на тритоните (подробности могат да се намерят в цитираните материали 1. 

Въпреки че е истина, че големият гребенест тритон е вид, който е от интерес за 
Общността и е строго защитен от Директивата за местообитанията 2 , изискванията за 
защита целят постигането на добър консервационен статус и наличие на здрави 
популации в естественото местообитание на вида. Съществуването на екземпляри от вида 
на даден парцел земя не е непременно причина за забрана на всякакво строителство на 
тази земя. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, е разработила насоки 
за работа с разпоредбите относно строгата защита на видовете, особено тези, които се 
отнасят до защита на местата за размножаване и почивка.  Този документ с насоки е на 
разположение на интернет страницата на Комисията 3. 

Въз основа на предоставената информация, Комисията не е в състояние да установи 
нарушение на законодателството на ЕС и поради това, в отсъствие на нови и по-
конкретни факти, няма да продължи да следи случая. 

                                               
1 Решение за даване на разрешение за строеж – условие № 8 – „Подробна схема за смекчаване на 
условията за големия гребенест тритон, моментът на нейното прилагане и бъдещото управление на 
защитената зона за тритоните трябва да бъдат представени за писмено одобрение от местния орган 
по планиране, преди на място да започне разчистване на площадката. Схемата включва постоянна 
бариера за земноводни по западната, южната и източната граници на одобрената зона на строежа.
Схемата също така включва линейна буферна ивица, прилежаща към южната граница на площадката, 
която представлява минимум 0.1 хектара земя и включва воден басейн, тревисти насаждения, гористи 
насаждения и подходяща растителност за прекарване на периода на зимен съня, а освен това 
съществуващите дървета в тази зона се запазват. Строителството се извършва в съответствие с 
одобрените параметри”. 
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.


