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Tárgy: Simon Wright brit állampolgár által benyújtott 0483/2011. számú petíció 
Nottinghamben egy lakásépítési beruházáshoz igényelt építési engedély 
megadásával az élőhelyvédelmi irányelv megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának elmondása szerint eredetileg elutasították a szomszédságában 
tervezett lakásépítési beruházásra vonatkozóan benyújtott építési engedély iránti kérelmet, 
mivel a területhez közeli tóban tarajos gőték élnek. A földtulajdonos fellebbezését követően 
végül megadták az engedélyt. A petíció benyújtója a Parlament segítségét kéri, hogy a gőték 
védelme érdekében visszavonják az engedélyt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 12.

A broxtowe-i kerületi tanács weboldalán közzétett tájékoztatás szerint a 2010-ben kiadott építési 
engedély nagyobb élőhelyet biztosít a gőték számára, a Natural England a városrendezési 
hatóságok egyetértésével adta ki a szóban forgó engedélyeket, és a munkálatok megkezdése 
előtt, és azok előfeltételeként hamarosan újabb hatástanulmány fog készülni.

A kerületi tanács fejlesztési ellenőrző bizottsága 2011. május 25-i ülésén állásfoglalást fogadott 
el, melyben egy sor kikötés – többek között a tarajos gőték a kockázatok felmérésére is 
kiterjedő helyi védelmét biztosító intézkedések, valamint a kibővített védelmi zóna jövőbeni 
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felügyeletére vonatkozó végrehajtási menetrend – mellett fejlesztési engedélyt ad az építési 
projektre. (a részleteket illetően lásd a megadott elérési útvonalat)1  

Bár igaz, hogy a tarajos gőte közösségi jelentőségű faj, és azt az élőhely irányelv2 szigorúan 
védi, a védelmi előírások a megfelelő természetvédelmi állapot kialakítására vonatkoznak, és 
arra, hogy egészséges populációk jöhessenek létre a faj természetes élőhelyén. A faj egyes 
egyedeinek jelenléte egy adott területen nem zárhatja ki az ingatlanfejlesztés lehetőségét. A 
tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottság iránymutatásokat dolgozott ki arról, hogy 
hogyan lehet érvényesíteni a fajok, és különösen költő- és nyugvóhelyeik védelmére szolgáló 
szigorú előírásokat. Az iránymutatás elérhető a Bizottság weboldalán.3

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy uniós jog nem sérült, és 
ezért új és konkrétabb tények hiányában az ügyet lezártnak tekinti.

                                               
1 8. számú engedélyezési határozat: „Az írásos engedély megszerzése érdekében a helyszíni tereprendezés 
megkezdése előtt be kell nyújtani a helyi városrendezési hatósághoz a tarajos gőték védelmére szolgáló részletes 
kockázatkezelési tervet, annak végrehajtási ütemezését, valamint az új védelmi zóna jövőbeni felügyeletére 
vonatkozó terveket. A tervnek ki kell térnie az engedélyezett építési terület nyugati, déli és keleti határán 
létesítendő, a kétéltűeket védő kerítésre. A tervnek úgyszintén ki kell térnie a terület déli határával 
párhuzamosan létesítendő, legalább 0,1 hektár összterületű semleges zónára, amelyen belül vizes teret kell 
kialakítani, ártéri és erdei növényzetet, valamint védősövényt kell telepíteni, illetve a területen lévő fákat meg 
kell őrizni.  A fejlesztés a részletek jóváhagyását követően, azoknak megfelelően valósítható meg.”
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 HL L 206., 1992.7.22.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.


