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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0551/2008, του Olivier Pereon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης εργαζομένων σε αλυκές, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ ως συνέπεια της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για αναπτυξιακό έργο 
κοντά σε προβλεπόμενη ζώνη NATURA 2000 στην Guerande

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές της Guerande παρέβησαν την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ με την έκδοση πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή 23 συλλογικών 
κατοικιών, 30 μεμονωμένων κατοικιών και ενός οίκου ευγηρίας σε περιοχή που γειτνιάζει 
άμεσα με τις τοπικές αλυκές. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό θα έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στο οικοσύστημα της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης 
NATURA 2000 FR210090, που ορίστηκε με υπουργικό διάταγμα της 30ής Μαρτίου 2006. 
Αμφισβητεί την εγκυρότητα των ισχυρισμών των τοπικών αρχών, ότι η πολεοδομική άδεια 
εκδόθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία (Σεπτέμβριος 2005) και ότι είναι επομένως 
νόμιμη, υποστηρίζοντας ότι οι γαλλικές αρχές καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να ορίσουν την 
περιοχή NATURA 2000 μέχρι το 2006. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη δυσμενή έκβαση των νομικών διαδικασιών 
που κινήθηκαν στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το έργο, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή «La 
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Ferme du Casino» στον δήμο Guérande, παραβιάζει την οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας.

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο ένα έργο οικιστικής ανάπτυξης (ανέγερση 23 συλλογικών 
κατοικιών, 30 μεμονωμένων κατοικιών και ενός οίκου ευγηρίας) εντός της ζώνης ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) FR5210090 «Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois 
de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve».

Το μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ χαρακτηρίστηκε τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) 
FR5200627 «Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron » στις 
07/12/2004, αλλά η περιοχή «La Ferme du Casino» βρίσκεται ακριβώς έξω από τον ΤΚΣ.  
Η περιοχή του έργου περιλαμβάνεται σε ζώνη ZICO2 από το 2000 τουλάχιστον και γειτνιάζει 
άμεσα με περιοχή της σύμβασης RAMSAR από την 1η Ιανουαρίου 1995.

27 Οκτωβρίου 2004: Μια αρχική περιοχή χαρακτηρίστηκε ΖΕΠ (πρώτο υπουργικό διάταγμα), 
στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε η περιοχή «La Ferme du Casino».

9 Δεκεμβρίου 2005: Ο δήμαρχος υπέγραψε την άδεια δόμησης. Κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο, το εν λόγω έργο ήταν εκτός της ΖΕΠ.

9 Φεβρουαρίου 2006: Ο αναφέρων αποφάσισε να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο της 
Nantes, ισχυριζόμενος ότι ο δήμαρχος είχε αγνοήσει το γεγονός ότι η περιοχή του έργου 
περιλαμβανόταν στην προτεινόμενη επέκταση της ΖΕΠ FR5210090. 

25 Απριλίου 2006: Επέκταση της ΖΕΠ (δεύτερο υπουργικό διάταγμα που ακυρώνει το 
υπουργικό διάταγμα της 27ης Οκτωβρίου 2004). Η περιοχή του οικοδομικού έργου εντάσσεται 
στη νέα ΖΕΠ.

17 Δεκεμβρίου 2007: Ο ισχυρισμός του αναφέροντος χαρακτηρίστηκε μη παραδεκτός 
(δικαστική απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 2007), καθώς ο δήμαρχος είχε υπογράψει την άδεια 
δόμησης προτού χαρακτηριστεί η περιοχή ως ΖΕΠ. 

15 Απριλίου 2008: Ο αναφέρων απέστειλε επιστολή καταγγελίας προς την Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο, μη άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου κοινοτικής σημασίας, το οποίο όμως 
είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον 
τόπο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι 
δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, 
αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

Το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει ότι εάν, παρά τα αρνητικά 
συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα 
σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος 
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7)
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux (Σημαντική ζώνη για τη διατήρηση των
πτηνών)
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λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της 
συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με 
τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος 
όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας 
για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί 
λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

Το έργο βρίσκεται δίπλα στο κανάλι που τροφοδοτεί τις αλυκές με θαλασσινό νερό κατά την 
πλημμυρίδα («Etier du Pouliguen»). Εάν υλοποιηθεί το έργο, θα έχει επιπτώσεις στους 
οικοτόπους του ΤΚΣ και στους οικοτόπους των διαφόρων ειδών πτηνών (η εν λόγω ΖΕΠ 
περιλαμβάνει 38 είδη του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα πτηνά).  

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή με 
ημερομηνία 24 Ιουλίου 2008 προς τις γαλλικές αρχές, ζητώντας επιπλέον πληροφορίες για τη 
λεπτομερή εξέταση της καταγγελίας (δηλαδή, συγκεκριμένα, αντίγραφα της άδειας δόμησης 
και της δικαστικής απόφασης, τα μέτρα και την εξέλιξη της διαδικασίας για τη χορήγηση 
άδειας, πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια έρευνα, το δίκτυο Natura 2000 και τις εκτιμήσεις 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τις 
γαλλικές αρχές. Συνεπώς, η καταγγελία εξετάστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης δέσμης που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2009 με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες θα αποστείλουν 
περαιτέρω πληροφορίες στην Επιτροπή

Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτήν την καταγγελία ώστε να εκτιμήσει εάν η οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου εφαρμόστηκε ορθά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή 
προς τις γαλλικές αρχές με την οποία ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο. 
Μόλις διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφασίσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει και θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών.
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