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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 551/2008 dėl tariamo Direktyvos 92/43/EEB pažeidimo, padaryto 
išdavus statybos leidimą plėtros darbams netoli numatomos „Natura 2000“ 
teritorijos Gerande, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Olivier Pereon 
Druskingų žemapelkių darbuotojų sąjungos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Gerando vietos valdžios institucijos pažeidė Direktyvą 
92/43/EEB, kai buvo išduotas leidimas statyti 23 kolektyvinius gyvenamuosius namus, 30 
pavienių gyvenamųjų namų ir gyvenamąjį namą pagyvenusiems žmonėms visai šalia vietos 
druskingų žemapelkių. Pasak peticijos pateikėjo, tai padarys didelį poveikį šios saugomos 
vietovės, esančios 2006 m. kovo 30 d. ministro įsakymu „Natura 2000“ priskirtoje teritorijoje 
FR210090, ekosistemai. Jis ginčija vietos valdžios institucijų pateiktų argumentų, kad 
statybos leidimas išduotas prieš 2006 m. kovo 30 d. (t. y. 2005 m. rugsėjo mėn.) ir todėl yra 
teisėtas, pagrįstumą, tvirtindamas, kad Prancūzijos valdžios institucijos nepagrįstai vilkino 
„Natura 2000“ teritorijos steigimą iki 2006 m. Jis ragina Europos Parlamentą ištirti šiuos 
klausimus, po to, kai buvo priimtas nepalankus sprendimas Prancūzijos teisme.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.
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„Peticijos pateikėjas teigia, kad projektas, kuris būtų įgyvendinamas La Ferme du Casino
teritorijoje (Gerando savivaldybėje), pažeistų 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 
92/43/EEB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nuostatas.

Peticijoje minimas nekilnojamojo turto plėtros projektas (23 kolektyviniai pastatai, 30 pavienių 
gyvenamųjų namų ir senelių globos namai), kuris būtų įgyvendinamas specialios apsaugos 
teritorijoje FR5210090 (Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen 
Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve).
Didžioji specialios apsaugos teritorijos dalis 2004 m. gruodžio 7 d. pripažinta Bendrijos svarbos 
teritorija (BST) FR5200627 (Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-
Bron), bet La Ferme du Casino vietovė yra šalia BST.
Vietovė, kurioje numatoma plėtoti nekilnojamojo turto projektą, vėliausiai nuo 2000 m. yra 
paukščių apsaugai svarbios teritorijos2 dalis, o nuo 1995 m. sausio 1 d. ribojasi su teritorija, 
saugoma pagal Ramsaro konvenciją.

2004 m. spalio 27 d. pirmoji teritorija priskirta specialios apsaugos teritorijoms (pirmu ministro 
įsakymu), į kurią neįėjo La Ferme du Casino vietovė.

2005 m. gruodžio 9 d. meras pasirašė statybos leidimą. Tuo metu vietovė, kurioje numatyta 
vykdyti plėtros projektą, nebuvo specialios apsaugos teritorijos dalis.

2006 m. vasario 9 d. peticijos pateikėjas nusprendė perduoti šį klausimą Nantės 
administraciniam teismui, teigdamas, kad meras ignoravo tai, kad vietovę, kurioje numatoma 
vykdyti projektą, siūloma įtraukti į išplėstą specialios apsaugos teritoriją FR5210090.

2006 m. balandžio 25 d. specialios apsaugos teritorija išplėsta (antruoju ministro įsakymu, 
panaikinančiu 2004 m. spalio 27 d. ministro įsakymą). Naujoji specialios apsaugos teritorija 
apima vietovę, kurioje planuota vykdyti nekilnojamojo turto plėtros projektą.

2007 m. gruodžio 17 d. peticijos pateikėjo skundas paskelbtas nepriimtinu (2007 m. lapkričio 
20 d. sprendimas), nes meras pasirašė statybos leidimą prieš vietovę priskiriant prie specialios 
apsaugos teritorijų.

2008 m. balandžio 15 d. peticijos pateikėjas nusiuntė raštišką skundą Komisijai.

Pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalį, jei kokie nors planai ir projektai nėra 
tiesiogiai susiję su Bendrijos svarbos teritorijos tvarkymu arba jam nebūtini, bet gali ją 
reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti 
atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos 
tikslus. Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai vertinimo išvadas, kompetentingos nacionalinės 
institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks tos 
teritorijos vientisumo ir, prireikus, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę.

Pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalį, jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo 
įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis planas ar projektas vis dėlto turi būti 
įgyvendintas dėl neišvengiamų su svarbiausiu viešuoju interesu susijusių priežasčių, įskaitant 
socialinio ar ekonominio pobūdžio priežastis, valstybė narė imasi visų kompensacinių 

                                               
1. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (OL L 206,1992 7 22, p. 7).
2. Pranc. Zone importante pour la Conservation des Oiseaux, ZICO.
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priemonių, kad būtų apsaugotas bendras „Natura 2000“ vientisumas. Apie patvirtintas 
kompensacines priemones ji praneša Komisijai. Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis 
natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis, vieninteliai argumentai, kuriuos galima 
pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar sauga, su ypač reikšminga nauda 
aplinkai arba kitomis, Komisijos nuomone, neišvengiamomis su svarbiausiu viešuoju interesu 
susijusiomis priežastimis.

Šis projektas būtų vykdomas šalia kanalo, kuris, pakilus potvynio bangai, aprūpina druskingas 
žemapelkes druskingu vandeniu (Etier du Pouliguen). Jei šis projektas būtų įgyvendintas, jis 
padarytų žalos buveinėms Bendrijos svarbos teritorijoje ir paukščių buveinėms (iš Paukščių 
direktyvos I priede išvardytų paukščių rūšių šioje specialios apsaugos teritorijoje gyvena 38 
rūšių paukščiai).

Remdamasi peticijos pateikėjo informacija, 2008 m. liepos 24 d. Komisija nusiuntė raštą 
Prancūzijos valdžios institucijoms, prašydama suteikti papildomą informaciją, kad būtų 
galima išsamiai įvertinti skundą (būtent statybos leidimo ir sprendimo kopijas, informaciją 
apie leidimo išdavimo procedūros etapus ir dabartinę padėtį, informaciją apie visuomenės 
nuomonės apklausą, „Natura 2000“ ir poveikio aplinkai vertinimus). Komisija dar negavo 
atsakymo iš Prancūzijos valdžios institucijų. Vėliau, 2009 m. vasario 6 d. įvykusio posėdžio 
metu skundas aptartas su Prancūzijos valdžios institucijomis. Jos Komisijai atsiųs daugiau 
informacijos.

Komisija stebi šio skundo nagrinėjimo eigą, siekdama įvertinti, ar teisingai taikyta Tarybos 
direktyva 92/43/EEB. Šiuo tikslu Komisija kreipėsi raštu į Prancūzijos valdžios institucijas ir 
paprašė suteikti daugiau informacijos apie šį projektą. Kai tik ši informacija bus perduota, 
Komisija galės nuspręsti, kokių tolesnių veiksmų imtis, ir apie visa tai informuos Peticijų 
komitetą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjui rūpestį kelia nekilnojamojo turto plėtros projektas (23 kolektyviniai 
pastatai, 30 pavienių gyvenamųjų namų ir senelių globos namai), kurį leista įgyvendinti 
specialioje apsaugos teritorijoje FR5210090 (Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, 
dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve) ir kuris 
taip pat būtų įgyvendinamas šalia Bendrijos svarbos teritorijos (BST) FR5200627 (Marais 
salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron).

Vietovę, kurioje numatyta vykdyti projektą, 2003 m. Prancūzijos valdžios institucijos jau 
pripažino paukščių apsaugai svarbia teritorija (pranc. Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux sauvages; ZICO). Tai, kad pagal Tarybos direktyvos 79/409/EEB1 nuostatas ši 
vietovė priskirta prie specialios apsaugos teritorijų (2006 m. balandžio 25 d.) tik po to, kai 
nuspręsta leisti vykdyti projektą (2005 m. gruodžio 9 d.), neatleidžia valdžios institucijų nuo 
įsipareigojimo saugoti paukščius šioje vietovėje. Atsižvelgiant į nusistovėjusią Teisingumo 
Teismo praktiką2, akivaizdu, kad vietovėms, kurios nebuvo priskirtos prie specialios 
apsaugos teritorijų, bet turėjo būti prie jų priskirtos, ir toliau taikoma 4 straipsnio 4 dalies 
pirmame sakinyje nustatyta tvarka. Pagal šią tvarką valstybės narės imasi prevencinių 
priemonių, kad būtų išvengta buveinių padėties blogėjimo ir reikšmingo saugomų rūšių 
                                               
1 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18).
2 C-374/98, Komisija prieš Prancūziją („Basses Corbières“).
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paukščių trikdymo.

Siekdama įsitikinti, kad Prancūzijos valdžios institucijos įvykdė Paukščių direktyvoje 
nustatytus įsipareigojimus, Europos Komisija paprašė suteikti papildomą informaciją. Po 
paskutinio 2009 m. balandžio 30 d. pranešimo Peticijų komitetui Prancūzijos valdžios 
institucijos pateikė dokumentus, susijusius su leidimu, kurį išdavė meras (pranc. Maire) ir 
prefektas (pranc. Préfet), 2006 m. spalio 16 d. sprendimą ir oficialių institucijų nuomonę dėl 
projekto hidraulinių aspektų (projektą numatyta vykdyti buvusio atliekų sąvartyno 
teritorijoje). Galutinis dokumentas paskelbtas (Dossier Loi sur l'Eau), bet dar nepasiekė 
Komisijos.

Išvados

Kai bus gauti visi dokumentai, Europos Komisija išnagrinės, ar Prancūzijos valdžios 
institucijos ėmėsi prevencinių priemonių, kad būtų išvengta taršos ar buveinių blogėjimo ir 
reikšmingo saugomų rūšių paukščių trikdymo. Tuomet Komisija nuspręs, kokių tolesnių 
veiksmų imtis.“


