
CM\1022149PL.doc PE478.585v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.02.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0580/2011, którą złożył Gérard Latteux (Francja) w sprawie 
zamierzonego osuszania terenów podmokłych będących obszarem sieci 
Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się temu, co jego zdaniem jest zamierzonym osuszaniem 
terenów podmokłych, które zostały wyznaczone jako obszar sieci Natura 2000. Składający 
petycję hoduje ryby i kaczki na tym obszarze i obawia się, że zwierzęta te nie przeżyją 
w wyniku wspomnianego osuszania. Obawia się on również tego, że na przedmiotowym 
obszarze wystąpi botulizm. Według niego poziom wód na tym obszarze został celowo 
obniżony przez rolników, którzy uprawiają tam kukurydzę i zboża. Zdaniem składającego 
petycję w znacznym stopniu cierpi na tym różnorodność biologiczna tego obszaru, któremu 
grozi wysuszenie. Skierował on już skargi do właściwych władz, ale jego zdaniem nie podjęto 
żadnych działań zapobiegających osuszaniu. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

„Le Hâble d'Ault” jest częścią obszaru FR2200346 (Estuaires et littoral picards (Baie de 
Somme et Authie) należącego do sieci Natura 2000 i uznanego za specjalny obszar ochrony 
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na mocy dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG1) w dniu 21 grudnia 2010 r.

Na mocy art. 6.2 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie zobowiązują się podjąć 
odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania niszczeniu naturalnych siedlisk oraz siedlisk 
gatunków, dla których wyznaczono dany obszar. Siedlisko „laguna przybrzeżna” jest 
siedliskiem priorytetowym, wymienionym w załączniku I dyrektywy siedliskowej 
i występującym na obszarze „Le Hâble d'Ault”, który ucierpi w wyniku zmiany poziomu 
wód.

Komisja zwróciła się do władz francuskich o dostarczenie informacji dotyczących zarządzania 
tym obszarem, aby zadbać o to, że podjęte zostaną odpowiednie działania mające na celu 
przeciwdziałanie niszczeniu tego obszaru.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisja otrzymała informacje w przedmiotowej sprawie, przekazane przez władze francuskie, 
które przyznają, że sytuacja poziomu wód w kanałach i zbiornikach przylegających do obszaru 
„Le Hâble d'Ault” pogorszyła się w 2010 i 2011 r. Ma to być spowodowane brakiem opadów 
oraz kanałami osuszającymi nizinę rolniczą („Bas Champs”). Zarządzanie poziomami wód 
w „Le Hâble d'Ault” jest skomplikowane i wymagało opracowania w 2010 r. badania hydro-
ekologicznego, aby określić najważniejsze interwencje. W wyniku tego badania zaplanowano 
budowę urządzeń hydrotechnicznych w górnej części zbiornika „Le Hâble d'Ault”, aby stale 
utrzymywać wystarczający poziom wody i dostosować urządzenia wodne istniejące w dolnej 
części zbiornika, a tym samym móc regulować poziom wody w zbiorniku. 

Komisja zwróciła się do władz francuskich o dostarczenie dodatkowych informacji, aby upewnić 
się, że planowane działania są rzeczywiście korzystne dla ochrony siedlisk i gatunków mających 
znaczenie dla Wspólnoty i że są one zgodne z zaleceniami zawartymi w planie ochrony 
sporządzonym w 2003 r.

5. Odpowiedź Komisji (II), otrzymana dnia 28 lutego 2014 r. 

W związku z dodatkowym zapytaniem Komisji skierowanym w ramach postępowania 
poprzedzającego wniesienie skargi w systemie „EU Pilot” władze francuskie zapowiedziały 
wdrożenie szeregu środków z myślą o ochronie siedlisk w specjalnym obszarze ochrony 
„Estuaires et littoral picards” (FR2200346), a mianowicie:

a) instalację ruchomej zastawki na cieku zasilającym zbiornik Hâble d'Ault („Course du 
Montmignon”), tak aby utrzymać wystarczający poziom wody w stawach i kanałach położonych 
w górę od zbiornika;

b) wprowadzenie ręcznej obsługi półkolistego urządzenia, umieszczonego u ujścia Hâble d'Ault, 
tak aby móc różnicować poziom wody, utrzymując jej wystarczający poziom w okresie wody 
niskiej. Globalne zarządzanie poziomami wód na obszarze Bas Champs, do którego należy 
zbiornik Hâble d'Ault, zostanie formalnie zapisane w planie zarządzania kanałami, który jest 
w trakcie opracowywania przy udziale różnych zainteresowanych stron;

                                               
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).
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c) oczyszczenie starorzecza Hâble d'Ault w celu przywrócenia jego roślinności wodnej i siedlisk 
lagunowych;

d) ewentualna realizacja projektu mającego na celu depolderyzację części Bas Champs 
i przywrócenie kontaktu ze środowiskiem morskim. Instalacja ruchomej zastawki wspomnianej 
w pkt a) jest tymczasowym rozwiązaniem do czasu podjęcia decyzji o ewentualnej 
depolderyzacji.

Wprowadzono zatem odpowiednie środki, aby uniknąć degradacji i poprawić stan ochrony 
siedlisk, które były podstawą wyznaczenia tej części obszaru Natura 2000, oraz osiągnąć cele 
określone w planie ochrony, szczególnie w dziedzinie zarządzania poziomami wód.

Wniosek

Z informacji dostarczonych przez francuskie władze wynika, że kwestie przywołane w petycji 
w związku z dyrektywą siedliskową (92/43/EWG)1 zostały rozwiązane i w tych okolicznościach 
nie ma miejsca naruszenie przepisów wymienionej dyrektywy. Komisja nie będzie podejmować 
dalszych kroków w tej sprawie.

                                               
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).


