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Tema: Peticija Nr. 0580/2011 dėl savavališko tinklui „Natura 2000“ priklausančios 
pelkės nusausinimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Gérard Latteux

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl, jo nuomone, savavališko tinklui „Natura 2000“ 
priklausančios pelkės nusausinimo. Peticijos pateikėjas, tose apylinkėse auginantis žuvis ir 
antis, nerimauja, kad dėl nusausinimo gyvūnai gali žūti. Jis taip pat nerimauja dėl galimų 
botulizmo atvejų teritorijoje. Anot peticijos pateikėjo, vandens lygį specialiai sumažino tose 
apylinkėse kukurūzus ir javus auginantys ūkininkai. Peticijos pateikėjas teigia, kad biologinei 
įvairovei padaryta didelė žala, o pelkė gali visai išdžiūti. Jis jau pateikė skundą valdžios 
institucijoms, bet, anot jo, nebuvo imtasi jokių priemonių, kad pelkė nebūtų nusausinta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Le Hâble d'Ault“ yra dalis tinklo „Natura 2000“ teritorijos FR2200346 Estuaires et littoral 
picards (Baie de Somme et Authie), 2010 m. gruodžio 21 d. pripažintos specialia saugoma 
teritorija pagal Buveinių direktyvą (92/43/EEB1).

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį iš valstybių narių reikalaujama imtis tinkamų 
priemonių, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir rūšių buveinių, kurių apsaugai buvo 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
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įsteigtos specialios saugomos teritorijos, blogėjimo. Buveinė „pakrantės lagūna“ yra įtraukta į 
prioritetinių buveinių sąrašą, pateiktą Buveinių direktyvos I priede, ir yra teritorijoje „Le 
Hâble d'Ault“, kuri yra galimai paveikta vandens lygio pokyčių.

Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie šios teritorijos 
tvarkymą siekdama užtikrinti, jog būtų imamasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta teritorijos 
būklės blogėjimo.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. birželio 27 d.

Prancūzijos valdžios institucijos Komisijai pateikė su šia byla susijusią informaciją. Prancūzijos 
valdžios institucijos pripažįsta, kad 2010–2011 m. greta vandens telkinio „Hâble d'Ault“ esančių 
griovių ir tvenkinių vandens paviršiaus lygis sumažėjo. Vandens lygio sumažėjimo priežastys –
kritulių trūkumas ir sausinimo kanalai dirbamuose laukuose („Bas Champs“). Vandens lygio 
valdymas „Hâble d'Ault“ teritorijoje kelia sunkumų, todėl 2010 m. pagrįstai buvo atlikti 
hidrologiniai ir ekologiniai tyrimai siekiant nustatyti prioritetinius veiksmus. Atlikus šį tyrimą 
vandens telkinio „Hâble d'Ault“ intake planuojama pastatyti hidrotechninį įrenginį siekiant 
vandens telkinyje nuolat palaikyti pakankamą vandens lygį, o jo ištakoje esantį įrenginį 
pritaikyti, kad būtų galima reguliuoti vandens telkinio paviršiaus lygį. 

Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų suteikti papildomos informacijos norėdama 
įsitikinti, kad su Bendrijos interesais susijusioms buveinėms ir rūšims, ypač su Bendrijos 
prioritetiniais interesais susijusiai buveinei „pakrantės lagūna“, išsaugoti numatytos priemonės 
yra tinkamos ir atitinka 2003 m. dokumente „Tikslai“ (DOCOB) pateiktas rekomendacijas.

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Atsakydamos į Komisijos pateiktą papildomą prašymą pagal ikiteisminę procedūrą „EU Pilot“, 
Prancūzijos valdžios institucijos pranešė, kad buvo įgyvendintos keletas priemonių, skirtų 
išsaugoti specialiosios saugomos teritorijos „Estuaires et littoral picards“ buveines 
(FR2200346), t.y.:

a) įrengta kilnojama sklendė ant vandentakio („Course du Mantmignon“), iš kurio vanduo 
patenka į vandens telkinį „Hâble d'Ault“, kad būtų galima išlaikyti pakankamą vandens lygį 
tvenkiniuose ir kanaluose, esančiuose aukščiau šio vandens telkinio;

b) įrengtas rankinis pusmėnulio formos įrenginio, esančio vandens telkinio „Hâble d'Ault“ 
ištakoje, valdymas, kad būtų galima keisti vandens lygį išlaikant pakankamą vandens lygį 
nuosėkio metu.  „Bas Champs“ sektoriaus, kuriam priklauso vandens telkinys „Hable d'Ault“, 
bendras vandens lygio valdymas bus nustatytas šiuo metu kartu su įvairiomis suinteresuotomis 
šalimis rengiamame kanalų valdymo plane;

c) „Hâble d'Ault“ senvagė valoma taip, kad būtų atkurta jos vandens augmenija ir Bendrijos 
lagūnos buveinės;

d) svarstomas projektas, kuriuo būtų galima panaikinti dalį „Bas Champs“ polderių ir tokiu būdu 
atkurti ryšį su jūros aplinka.  Kilnojamos sklendės įrengimas, kaip aprašyta a punkte, yra 
trumpalaikis problemos sprendimo būdas, kol bus priimtas sprendimas dėl galimo polderių 
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panaikinimo.

Taigi, buvo imtasi atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta pablogėjimo ir būtų pagerinta 
buveinių, kurioms suteiktas „Natura 2000“ tinklo statusas, apsaugos būklė ir būtų pasiekti tikslai, 
numatyti dokumente „Tikslai“ (DOCOB), visų pirma, vandens lygio valdymo srityje.

Išvada

Remiantis Prancūzijos institucijų pateikta informacija, paaiškėjo, kad įvairūs klausimai, iškelti 
peticijoje pagal Buveinių direktyvą (92/43/EEB)1, buvo išspręsti ir kad šiuo atveju minėtoji 
direktyva nebuvo pažeista. Komisija nebenagrinės šio atvejo.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).


