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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 551/2008, ko sāls ieguves purvu strādnieku arodbiedrības (Salt 
Marsh Workers Union) vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Olivier Pereon, 
par domājamu Direktīvas 92/43/EEK pārkāpumu saistībā ar izsniegto plānošanas 
atļauju izmēģinājuma darbiem aizsargājamās NATURA 2000 zonas tuvumā 
Guerande apkaimē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Guerande vietējās varas iestādes nav ievērojušas 
Direktīvu 92/43/EEK, kad tās izdevušas plānošanas atļauju 23 daudzdzīvokļu māju, 
30 individuālo māju un veco ļaužu nama celtniecībai tiešā vietējo sāls purvu tuvumā. Saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzēja teikto tas atstās nopietnu iespaidu uz attiecīgā aizsargājamā 
apvidus ekosistēmu — šis apvidus atrodas NATURA 2000 zonā FR210090, kura izveidota ar 
ministra 2006. gada 30. marta dekrētu. Viņš apstrīd vietējo varas iestāžu minētos argumentus 
par to, ka plānošanas atļauja izsniegta pirms šī datuma (t.i., 2005. gada septembrī) un tāpēc ir 
likumīga, apgalvodams, ka Francijas varas iestādes neattaisnojami novilcinājušas 
NATURA 2000 zonas izveidošanu līdz 2006. gadam. Viņš aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt 
šo lietu pēc Francijā uzsāktās tiesvedības nelabvēlīgā iznākuma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, kas projekts, kuru īstenotu „La Ferme du Casino” teritorijā 
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Guérande pašvaldībā, pārkāptu Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK1 par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz zemes īpašuma apbūves projektu (23 daudzdzīvokļu 
mājas, 30 individuālās mājas un veco ļaužu nams) īpaši aizsargājamā teritorijā (ĪAT) 
FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies 
de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve”.

ĪAT lielākā daļa 2004. gada 7. decembrī tika noteikta par Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) 
FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron”, bet „La 
Ferme du Casino” atrodas tieši blakus Kopienas nozīmes teritorijai.

Vismaz no 2000. gada šī apbūves projekta teritorija iekļauta nozīmīgā putnu areālā ZICO2, bet 
kopš 1995. gada 1. janvāra robežojas ar Ramsāras vietu.

2004. gada 27. oktobris: vispirms teritorija tika klasificēta kā ĪAT (pirmais ministra dekrēts), 
kurā „La Ferme du Casino” teritorija nebija iekļauta.

2005. gada 9. decembris: mērs parakstīja celtniecības atļauju. Šajā laikā apbūves projekts 
atradās ārpus ĪAT.

2006. gada 9. februāris: lūgumraksta iesniedzējs nolēma iesniegt lietu Nantes 
Administratīvajā tiesā, iebilstot, ka mērs nav ņēmis vērā to, ka projekta teritorija ir iekļauta 
priekšlikumā par ĪAT paplašināšanu FR5210090.

2006. gada 25. aprīlis: ĪAT paplašināšana (otrais ministra dekrēts, ar ko atceļ 2004. gada 
27. oktobra ministra dekrētu). Zemes īpašuma apbūves teritorija ir jaunās ĪAT daļa.

2007. gada 17. decembris: lūgumraksta iesniedzēja prasība tika noraidīta (2007. gada 
20. novembra spriedums), jo mērs parakstījis atļauju pirms teritorija bijusi klasificēta kā ĪAT.

2008. gada 15. aprīlis: lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja sūdzības vēstuli Komisijai.

Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē 
ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus 
par ietekmi uz minēto teritoriju, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta 
īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.

Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktu, ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu 
saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir 
jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas ietver arī sociāla un ekonomiska 
rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. Dalībvalsts informē Komisiju 
par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs 
dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas 
saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām 
pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.)
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux
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Projekta vieta ir blakus kanālam, kas apgādā sāļos purvus ar sāļūdeni paisuma laikā („Etier du 
Pouliguen”). Ja šo projektu attīstītu, tas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo teritoriju dzīvotnes 
un putnu sugu dzīvotnes (38 sugas no Putnu direktīvas I pielikumā minētajām ir reģistrētas 
šajā ĪAT).

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija 2008. gada 24. jūlijā 
nosūtīja Francijas varas iestādēm vēstuli, kurā lūdza papildu informāciju, kas ļautu sīki 
izvērtēt sūdzību (proti, celtniecības atļaujas un sprieduma kopijas, pasākumus un atļaujas 
procedūras gaitu, informāciju par sabiedrisko aptauju, Natura 2000 un vides novērtējumus). 
Komisija vēl nav saņēmusi atbildi no Francijas varas iestādēm. Rezultātā sūdzība apspriesta 
īpašā sanāksmē (package meeting) ar Francijas varas iestādēm, kas notika 2009. gada 
6. februārī. Pēdējās nosūtīs Komisijai papildu informāciju.

Komisija uzrauga šo sūdzību, lai novērtētu, vai Padomes Direktīva 92/43/EEK ir pareizi 
piemērota. Šajā sakarā Komisija rakstīja Francijas varas iestādēm un lūdza papildu 
informāciju par šo projektu. Kad šī informācija tiks sniegta, Komisija varēs pieņemt lēmumu 
par turpmāko virzību un informēs Lūgumrakstu komiteju.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir noraizējies par atļauju saņēmušu zemes īpašuma apbūves 
projektu (23 daudzdzīvokļu ēkas, 30 individuālie mājokļi un veco ļaužu nams) īpaši 
aizsargājamā teritorijā (ĪAT) FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, 
dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve” un blakus
Kopienas nozīmes teritorijai (KNT) FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic et dunes de Pen-Bron”. 

Teritoriju, kurā izvietots projekts, Francijas varas iestādes 2003. gadā jau atzinušas par 
nozīmīgu teritoriju putnu aizsardzībai („Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
sauvages”, ZICO). Tas, ka šī teritorija tikusi noteikta kā ĪAT (2006. gada 25. aprīlī) saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK1 (Putnu direktīva) tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par 
projektu (2005. gada 9. decembrī), neatbrīvo varas iestādes no nepieciešamības ņemt vērā 
putnu aizsardzību šajā teritorijā. Saskaņā ar iedibināto Tiesas praksi2 ir skaidrs, ka uz 
teritorijām, kas nav klasificētas kā ĪAT, bet kuras vajadzētu šādi klasificēt, aizvien attiecas 
režīms, kas noteikts 4. panta 4. punkta pirmajā teikumā. Saskaņā ar šo režīmu dalībvalstis veic 
preventīvus pasākumus, lai izvairītos no kaitējuma nodarīšanas dzīvotnēm un būtiskiem sugu 
traucējumiem. 

Lai pārbaudītu, ka Francijas varas iestādes ir izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar Putnu 
direktīvu, Eiropas Komisija ir lūgusi papildu informāciju. Kopš pēdējā paziņojuma 
Lūgumrakstu komitejai 2009. gada 30. aprīlī Francijas varas iestādes ir sniegušas dokumentus 
attiecībā uz „Maire” un „Préfet” izsniegtu atļauju, 2006. gada 16. oktobra spriedumu un 
oficiālo struktūrvienību atzinumu attiecībā uz projekta hidrauliskajiem aspektiem (projekts 
atrodas vecas izgāztuves teritorijā). Ticis izsludināts galīgais dokuments („Dossier Loi sur 
l'Eau”), bet Komisija to vēl nav saņēmusi.

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.).
2 Lieta C-374/98, Komisija/Francija — „Basses Corbières”.
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Secinājumi

Tiklīdz visi dokumenti būs saņemti, Eiropas Komisija izskatīs, vai Francijas varas iestādes ir 
veikušas novēršanas pasākumus, lai izvairītos no piesārņojuma vai kaitējuma nodarīšanas 
dzīvotnēm un būtiskiem sugu traucējumiem. Tad Komisija lems par turpmāk veicamām 
darbībām.”


