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Θέμα: Αναφορά 0483/2011 του Simon Wright, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους λόγω χορήγησης άδειας 
κατασκευής οικιστικού συγκροτήματος στο Nottingham

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η άδεια κατασκευής οικιστικού συγκροτήματος στη γειτονιά 
του αρχικά απορρίφθηκε λόγω της παρουσίας λοφιοφόρων τριτώνων σε γειτονική τεχνητή 
λίμνη. Μετά από προσφυγή του ιδιοκτήτη της έκτασης, τελικά χορηγήθηκε η άδεια. Ο 
αναφέρων ζητά τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για την ακύρωση της άδειας για λόγους 
προστασίας των τριτώνων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του δημοτικού συμβουλίου του Broxtowe 
αναφέρουν ότι η ανανέωση της προσωρινής άδειας για το 2010 προβλέπει μία διευρυμένη ζώνη 
προστασίας για τους τρίτωνες, ότι η «Natural England» εξέδωσε τις εγκεκριμένες από τις 
πολεοδομικές αρχές σχετικές άδειες, καθώς και ότι πρόκειται να διεξαχθεί επικαιροποιημένη 
μελέτη επιπτώσεων ως μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν την έναρξη των 
εργασιών. 

Η επιτροπή αναπτυξιακού ελέγχου του δημοτικού συμβουλίου εξέδωσε, στη συνεδρίασή της 
στις 25 Μαΐου 2011, ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο η χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου, 
υπόκειται σε μία σειρά προϋποθέσεων που περιλαμβάνουν πληθώρα μέτρων για την προστασία 
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των λοφιοφόρων τριτώνων στην περιοχή, καθορίζοντας ένα λεπτομερές καθεστώς προστασίας 
και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη μελλοντική διαχείριση της διευρυμένης ζώνης 
προστασίας των τριτώνων (σχετικές λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στις παραπομπές1). 

Αν και είναι γεγονός ότι ο λοφιοφόρος τρίτωνας αποτελεί είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος και 
προστατεύεται αυστηρά από την οδηγία για τους οικοτόπους 2,  οι απαιτήσεις προστασίας του 
αποσκοπούν στην επίτευξη κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης και στην ύπαρξη υγιών 
πληθυσμών στο φυσικό περιβάλλον του είδους.  Μόνη η ύπαρξη δειγμάτων του είδους αυτού σε 
ένα τμήμα γης δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο για να απαγορευτεί κάθε μορφή εκμετάλλευσης 
της γης αυτής.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, έχει εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των αυστηρών διατάξεων περί 
προστασίας των ειδών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των περιοχών αναπαραγωγής και 
ανάπαυσης..  Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής3.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες , η Επιτροπή δε δύναται να διαπιστώσει παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, εάν δεν υποβληθούν νέα και σαφέστερα δεδομένα, δε θα 
δώσει περαιτέρω συνέχεια στην υπόθεση αυτή. 

                                               
1 Απόφαση χωροταξικού σχεδιασμού όρος 8: «Πριν από την έναρξη των εργασιών διάνοιξης της περιοχής πρέπει 
να υποβληθεί προς γραπτή έγκριση στην τοπική πολεοδομική αρχή ένα λεπτομερές σχέδιο προστασίας για τους 
λοφιοφόρους τρίτωνες.» Το σχέδιο θα περιλαμβάνει έναν μόνιμο φράχτη για τα αμφίβια γύρω από τα δυτικά, νότια 
και ανατολικά όρια του εγκεκριμένου οικισμού. Θα περιλαμβάνει, επίσης, μία γραμμική ζώνη προστασίας 
παρακείμενη του νοτίου ορίου της περιοχής και αποτελούμενη από τουλάχιστον 0.1 εκτάρια γης, η οποία θα 
περιλαμβάνει σύστημα παροχής ύδατος, επιφάνειες χλόης και δέντρων καθώς και φράχτη εκ δενδρυλλίων 
διαχείμανσης, ενώ θα διατηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα δέντρα εντός της περιοχής. Η κατασκευή θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία.»
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 ΕΕ 206, 22.7.1992.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.


