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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0551/2008, внесена от Olivier Pereon, с френско гражданство, от 
името на профсъюза на работещите в  соленищата, относно 
предполагаеми нарушения на Директива 92/43/ЕИО във връзка с 
издаването на разрешително за строеж в съседство със защитената зона 
НАТУРА 2000 в Guerande

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че местните органи в Guerande са нарушили разпоредбите на 
Директива 92/43/ЕИО във връзка с издаването на разрешително за строеж на 23 
кооперативни и 30 индивидуални жилища и на един дом за възрастни хора в зона, 
разположена в непосредствена близост до местните соленища. Според вносителя 
издаването на такова разрешително може да има тежки последствия за екосистемата на 
защитената зона, която е част от мрежата НАТУРА 2000. Вносителят посочва, че 
съответните сгради ще бъдат разположени в рамките на зона FR210090 от Натура 2000, 
определена с министерски указ от 30 март 2006 г., и оспорва аргументите на местните 
органи, които твърдят, че разрешителното за строеж е законно, тъй като било издадено 
преди септември 2005 г .  Вносителят уточнява, че френската държава е закъсняла 
неоправдано до 2006 г. с определянето на зоните от НАТУРА 2000 и иска Европейският 
парламент да проучи това положение, тъй като делата, разглеждани от френските 
съдебни органи, не са имали положителен резултат.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят твърди, че проектът, който ще бъде осъществен в района „La Ferme du 
Casino“, община Guérande, ще наруши Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. 
за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1.

Проектът, който е предмет на петицията, се отнася за строителна дейност (изграждане на 
23 кооперативни, 30 индивидуални жилища и дом за възрастни хора) в специална 
защитена зона (СЗЗ) FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et 
bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve“.

Най-голямата част от СЗЗ е определена за територия от значение за Общността (ТЗО) 
FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron“ на 
7.12.2004 г., но „La Ferme du Casino“ се намира извън ТЗО.
Районът на проекта за строителна дейност е част от ZICO2 най-малко от 2000 г. насам и 
граничи със зона съобразно Рамсарската конвенция от 1 януари 1995 г. насам.

27 октомври 2004 г.: Първата зона, класифицирана като СЗЗ (първи министерски указ), 
която не включва района на „La Ferme du Casino“. 

9 декември 2005 г.: Кметът подписва разрешение за строеж. По това време проектът за 
строителство е бил предвиден извън СЗЗ.

9 февруари 2006 г.: Вносителят решава да отнесе случая до административния съд на 
Нант с твърдението, че кметът е пренебрегнал факта, че районът на проекта е включен 
в предложената за разширяване СЗЗ FR5210090. 

25 април 2006 г.: Разширяване на СЗЗ (втори министерски указ, който отменя 
министерски указ от 27 октомври 2004 г.). Районът, включен в проекта за строителна 
дейност, е част от новата СЗЗ.

17 декември 2007 г.: Искът на вносителя е обявен за недопустим (Решение на съда от 20 
ноември 2007 г.), тъй като кметът е подписал разрешителното преди зоната да бъде 
класифицирана като СЗЗ. 

15 април 2008 г.: Вносителят изпраща жалба до Комисията.

Съгласно член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО, планове или проекти, които не са 
непосредствено свързани с управлението на територии от значение за Общността или 
не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове 
и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на 
тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието 
върху територията, компетентните национални органи одобряват плана или проекта 
само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната 
територията и ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността.

Съгласно член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО, ако даден план или проект 
трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на въздействието върху 

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7)
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux (Зона от значение за опазването на птиците)
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територията поради наложителни причини от по-важен обществен интерес, 
включително и такива от социален или икономически характер, и поради липсата на
алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки. Ако 
в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или приоритетен 
вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 
здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни въздействия върху 
околната среда от първостепенно значение или други наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията.

Проектът е разположен в съседство с канала, който снабдява соленищата със солена 
вода по време на прилив („Etier du Pouliguen“). Ако този проект бъде осъществен, той 
може да окаже въздействие върху местообитанията в ТЗО и върху местообитанията на 
птичите видове (38 вида от изброените в приложение І на Директива за птиците 
обитават тази СЗЗ).  

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, Комисията изпрати писмо до 
френските органи с дата 24 юли 2008 г. с искане за допълнителна информация, която да 
позволи извършването на подробна оценка на жалбата (по-специално копия от 
разрешителното за строеж и от съдебното решение, етапите и настоящото развитие на 
процедурата по издаване на разрешение, информация относно общественото 
допитване, Натура 2000 и екологичните оценки). Комисията все още не е получила 
отговор от френските органи. Жалбата беше обсъдена на съвместна среща с френските 
органи, състояла се на 6 февруари 2009 г. Последните ще изпратят допълнителна 
информация на Комисията.

Комисията ще проследи тази жалба, за да прецени дали Директива 92/43/ЕИО е била 
приложена правилно. Във връзка с това Комисията писа до френските органи и поиска 
допълнителна информация във връзка с проекта. След като получи тази информация, 
Комисията ще може да реши как да действа и ще информира комисията по петиции.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно разрешение за строителна 
дейност (изграждане на 23 кооперативни, 30 индивидуални жилища и дом за възрастни 
хора) в специална защитена зона (СЗЗ) FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve“ и 
в близост до територия от значение за Общността (ТЗО) FR5200627 „Marais salants de 
Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron“.

Зоната, в която е разположен проектът, е била призната от френските органи като зона 
от значение за опазването на птиците („Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
sauvages“ (Зона от значение за опазването на птиците); ZICO) още през 2003 г. Фактът, 
че тази зона е определена за СЗЗ (25 април 2006 г.) съгласно Директива 79/409/ЕИО1

(Директива за птиците) едва след като проектът е бил разрешен (9 декември 2005 г.), не 
освобождава органите от задълженията им да вземат предвид опазването на птиците в 
                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 
103 , 25.4.1979 г., стр. 0001 – 0018).
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зоната. Съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейските общности1

става ясно, че спрямо зоните, които не са били класифицирани като СЗЗ, въпреки че е 
трябвало да бъдат класифицирани като такива, продължава да се прилага режимът на 
член 4, параграф 4. Съгласно този режим държавите-членки предприемат превантивни 
мерки, за да се избегне влошаване на състоянието на местообитанията и обезпокояване 
на видовете.

За да се увери, че френските органи изпълняват задълженията си съгласно Директивата 
за птиците, Европейската комисия поиска допълнителна информация. След последното 
съобщение до комисията по петиции от 30 април 2009 г. френските органи 
предоставиха документи относно даденото от „Maire“ и „Préfet“ разрешение, 
решението от 16 октомври 2006 г. и становището на официалните органи относно 
хидравличния елемент в проекта (проектът е разположен върху старо сметище). 
Съобщено е за наличието на заключителен документ („Dossier Loi sur l'Eau“), но той все 
още не е предоставен на службите на Комисията.

Заключение

След като бъдат получени всички документи, Европейската комисия ще проучи дали 
френските органи са предприели превантивни мерки, за да се избегне замърсяване или 
влошаване на състоянието на местообитанията и обезпокояване на видовете. След това 
Комисията ще вземе решение относно по-нататъшните действия, които следва да бъдат 
предприети.

                                               
1 C-374/98, Комисията срещу Франция – „Basses Corbières“.


