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Comisia pentru petiții

28.02.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0580/2011, adresată de Gérard Latteux, de cetățenie franceză, privind 
secarea intenționată a unei zone mlăștinoase din rețeaua Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă secarea, pe care acesta o consideră intenționată, a unei zone mlăștinoase 
care face parte din rețeaua Natura 2000. Petiționarul crește pești și rațe în zonă și îi este teamă 
că, în urma asanării, aceste animale vor muri. Petiționarul se teme și de apariția botulismului 
în zonă. Potrivit petiționarului, agricultorii care cultivă porumb și cereale în zonă scad 
intenționat nivelul apei din zonă. Acesta este de părere că biodiversitatea din zonă este grav 
afectată și este în pericol de uscare. Petiționarul a înaintat deja plângeri către autorități, însă, 
potrivit acestuia, nu s-au luat măsuri împotriva asanării. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

„Hâble d'Ault” face parte din situl Natura 2000 FR2200346 „Estuare și litoraluri picarde 
(Golfurile Somme și Authie)” desemnată ca fiind arie specială de conservare în temeiul 
Directivei privind habitatele (92/43/CEE1) din 21 decembrie 2010.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind habitatele, statele membre au 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
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obligația de a lua măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea habitatelor naturale și a 
habitatelor speciilor pentru care a fost desemnat situl respectiv. Habitatul „Laguna de coastă” 
este un habitat prioritar, menționat în anexa I la Directiva privind habitatele, și face parte din 
situl „Hâble d'Ault”, care ar avea de suferit ca urmare a modificărilor nivelului apei.

Comisia a solicitat autorităților franceze să furnizeze informații cu privire la administrarea sitului 
pentru a se asigura că se iau măsurile corespunzătoare pentru a evita deteriorarea sitului.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 27 iunie 2012

Autoritățile franceze au furnizat Comisiei informații referitoare la acest dosar. Acestea au 
recunoscut că situația privind nivelul apei din puțurile și mlaștinile care aparțin corpului de apă 
din Hâble d'Ault s-a deteriorat în 2010 și 2011. Cauzele ar fi deficitul pluviometric și canalele de 
desecare al terenului agricol („Bas Champs”). Administrarea nivelului apei în Hâble d'Ault este 
problematică și a reprezentat motivul realizării unui studiu hidraulic și ecologic în 2010 pentru a 
permite stabilirea priorităților de intervenție. În urma acestui studiu, s-a luat în considerare 
crearea unei deschideri hidraulice în amontele corpului de apă din Hâble d'Ault pentru a menține 
în permanență un nivel de apă suficient și pentru a adapta deschiderea din aval cu scopul de a 
permite reglarea nivelului de apă a corpului de apă. 

Comisia a solicitat autorităților franceze informații suplimentare pentru a se asigura că măsurile 
prevăzute favorizează menținerea habitatelor și speciilor de interes comunitar, în special habitatul 
de interes comunitar prioritar „Lagună de coastă”, și că acestea sunt compatibile cu preconizările 
menționate în documentul privind obiectivele (DOCOB) întocmit în 2003.

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 28 februarie 2014

În urma cererii suplimentare adresată de Comisie în cadrul procedurii precontencioase „EU 
pilot”, autoritățile franceze au anunțat punerea în aplicare a mai multor măsuri favorabile 
conservării habitatelor din aria specială de conservare „Estuare și litoraluri picarde” 
(FR2200346), mai precis:

a) instalarea unei supape mobile pe cursul de apă care alimentează corpul de apă din Hâble 
d'Ault, astfel încât să se mențină un nivel suficient de ridicat al apei în zonele mlăștinoase și 
canalele din amontele corpului de apă;

b) operarea manuală a instalației în semilună situată la gura corpului de apă din Hâble d'Ault, 
astfel încât să se poată varia nivelul apei, menținându-se în același timp un nivel suficient al apei 
în cursul perioadelor când se înregistrează un nivel scăzut al apei. Administrarea globală a 
nivelului apei în sectorul Bas Champs, din care face parte corpul de apă din Hâble d'Ault, va fi 
stabilită în cadrul planului de gestionare a canalelor, aflat în curs de elaborare cu diferitele părți 
vizate;

c) curățarea unei albii vechi a corpului de apă din Hâble d'Ault în vederea restaurării vegetației 
acvatice și a habitatelor de interes comunitar ale lagunei;

d) posibil proiect menit eventual să scoată din circuitul agricol o parte din zona Bas Champs și să 
se restabilească astfel contactul cu mediul marin. Instalarea unei supape mobile așa cum este 
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descrisă la litera a) este o soluție pe termen scurt în așteptarea deciziilor referitoare la o eventuală 
scoatere a terenurilor din circuitul agricol.

Sunt deci puse în practică măsuri adecvate pentru a evita degradarea și a îmbunătăți starea de 
conservare a habitatelor care au justificat desemnarea acestei zone ca parte a sitului Natura 2000 
și a atinge obiectivele stabilite în Documentul privind obiectivele (DOCOB), în special în 
materie de gestionare a nivelului apei.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile franceze, se pare că diferitele probleme ridicate în 
petiție, în temeiul Directivei privind habitatele (92/43/CEE)1, au fost rezolvate și că în aceste 
circumstanțe nu este vorba de o încălcare a directivei invocate. Comisia nu va mai urmări acest 
caz.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).


