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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0551/2008, którą złożył Olivier Pereon (Francja), w imieniu Związku 
Pracowników Słonych Bagien, w sprawie rzekomego naruszenia dyrektywy 
92/43/EWG przy wydawaniu pozwolenia planistycznego na roboty budowlane 
w pobliżu planowanej strefy NATURA 2000 w Guerande

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekonuje, że władze lokalne Guerande naruszyły dyrektywę 
92/43/EWG, wydając pozwolenie planistyczne na budowę 23 domów wielorodzinnych, 
30 domów jednorodzinnych oraz domu dla osób starszych w bezpośrednim sąsiedztwie 
lokalnych słonych bagien. Według składającego petycję naruszenie to będzie miało poważny 
wpływ na ekosystem przedmiotowego obszaru chronionego, który jest usytuowany w strefie 
NATURA 2000 FR210090 wytyczonej na podstawie dekretu ministerialnego z dnia 30 marca 
2006 r. Kwestionuje on słuszność argumentów wysuwanych przez władze lokalne, według 
których pozwolenie planistyczne wydano przed tą datą (wrzesień 2005 r.), a tym samym jest 
ono zgodne z prawem. Składający petycję przekonuje, że władze francuskie 
w nieuzasadniony sposób opóźniały wytyczenie obszaru NATURA 2000 do 2006 r. 
W związku z niekorzystnym wynikiem postępowań prawnych zainicjowanych we Francji 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zbadania tych kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że przedsięwzięcie, które ma zostać zrealizowane na obszarze
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„La Ferme du Casino” w gminie Guérande narusza dyrektywę Rady 92/43/EWG1 z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Niniejsza petycja dotyczy przedsięwzięcia budowlanego (23 domy wielorodzinne, 30 domów 
jednorodzinnych oraz dom dla osób starszych) realizowanego na obszarze specjalnej ochrony 
(SPA) FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen 
Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve”.

Największa część obszaru specjalnej ochrony została wytyczona jako teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (SCI) FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de 
Pen-Bron” w dniu 7 grudnia 2004 r., jednak „La Ferme du Casino” jest zlokalizowany poza 
tym terenem.
Obszar realizacji przedsięwzięcia jest włączony do ZICO2 przynajmniej od 2000 r. Leży on 
na skraju obszaru RAMSAR od dnia 1 stycznia 1995 r.

27 października 2004 r.: pierwszy teren sklasyfikowano jako obszar specjalnej ochrony
(pierwszy dekret ministerialny); nie obejmował on „La Ferme du Casino”. 

9 grudnia 2005 r.: burmistrz podpisał pozwolenie na budowę. W tym czasie przedsięwzięcie 
budowlane znajdowało się poza obszarem specjalnej ochrony.

9 lutego 2006 r.: składający petycję postanowił wnieść sprawę do sądu administracyjnego 
w Nantes, twierdząc, że burmistrz zignorował fakt, iż teren objęty realizacją przedsięwzięcia 
został objęty poszerzeniem obszaru specjalnej ochrony FR5210090. 

25 kwietnia 2006 r.: poszerzenie obszaru specjalnej ochrony (drugi dekret ministerialny 
uchylający dekret ministerialny z dnia 27 października 2004 r.). Teren objęty realizacją 
przedsięwzięcia jest obecnie częścią nowego obszaru specjalnej ochrony.

17 grudnia 2007 r.: roszczenie składającego petycję zostało uznane za niedopuszczalne
(wyrok z dnia 20 listopada 2007 r.), ponieważ burmistrz podpisał pozwolenie zanim 
przedmiotowy teren sklasyfikowano jako obszar specjalnej ochrony. 

15 kwietnia 2008 r.: składający petycję przesłał skargę do Komisji.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak 
i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny skutków dla przedmiotowego terenu, właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on 
niekorzystnie na integralność danego terenu oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 
opinii całego społeczeństwa.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG, jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla 
danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi zostać 
zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s.7).
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux – Obszar istotny dla ochrony ptaków.
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członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony 
ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo 
członkowskie informuje Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego 
i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które 
można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 
publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po 
wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pobliżu kanału doprowadzającego do słonych bagien 
słoną wodę z fali przypływowej („Etier du Pouliguen”). Jeżeli zostanie ono zrealizowane, 
może mieć wpływ na siedliska na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty oraz siedliska 
ptaków (38 gatunków figurujących w załączniku I do dyrektywy ptasiej wymienia się jako 
występujące na obszarze specjalnej ochrony).

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja wystosowała 
w dniu 24 lipca 2008 r. pismo do władz francuskich, zwracając się o przekazanie 
dodatkowych danych, które umożliwiłyby szczegółową ocenę skargi (czyli kopię pozwolenia 
na budowę i wyroku, opis etapów i aktualnego stanu procedury zatwierdzania, informacje na 
temat zapytań publicznych, Natury 2000 i ocen środowiskowych). Komisja nie otrzymała 
jeszcze odpowiedzi władz francuskich. Dlatego skarga była omawiana w ramach spotkania 
pakietowego z władzami francuskimi, które odbyło się w dniu 6 lutego 2009 r. Władze te 
przesłały do Komisji dalsze informacje.

Komisja nadała tok skardze, aby ocenić, czy dyrektywa Rady 92/43/EWG jest właściwie 
stosowana. W tym kontekście Komisja zwróciła się do władz francuskich o dalsze informacje 
na temat przedmiotowego przedsięwzięcia. Po przesłaniu danych Komisja będzie mogła 
zdecydować o dalszym postępowaniu i poinformuje Komisję Petycji.
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