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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0551/2008 adresată de Olivier Pereon, de cetățenie franceză, în 
numele Sindicatului muncitorilor din mlaștinile sărate, privind presupuse 
încălcări ale Directivei 92/43/CEE ca urmare a acordării unui permis de 
construcție în vecinătatea zonei protejate NATURA 2000 din Guerande

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că autoritățile locale din Guerande ar fi încălcat dispozițiile Directivei 
92/43/CEE ca urmare a acordării unui permis de construcție pentru 23 de locuințe colective, 
30 de locuințe individuale și a unui cămin pentru persoane în vârstă într-o zonă situată în 
imediata vecinătate a mlaștinilor sărate din localitate. Potrivit petiționarului, acordarea unui 
astfel de permis ar avea urmări grave asupra ecosistemului acestei zone protejate, situată în 
zona NATURA 2000 FR210090, stabilită prin decret ministerial la 30 martie 2006. 
Petiționarul contestă validitatea argumentelor autorităților locale potrivit cărora permisul de 
construcție ar fi legal pentru că a fost eliberat anterior (septembrie 2005). Petiționarul 
apreciază că statul francez a întârziat nejustificat delimitarea zonei NATURA 2000 până în 
2006 și solicită Parlamentului European să investigheze această situație după ce demersurile 
întreprinse în justiția franceză au avut un rezultat nefavorabil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009
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Petiționarul pretinde că proiectul, care va fi amplasat în zona „La Ferme du Casino” din 
municipalitatea din Guérande, ar încălca dispozițiile Directivei nr. 92/43/CEE1 a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Petiționarul face referire la un proiect imobiliar (23 de clădiri colective, 30 de case 
„individuale” și un cămin pentru persoane vârstnice) într-o zonă de protecție specială (ZPS) 
FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, 
baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve”.
Cea mai mare parte a ZPS a fost clasată drept sit de importanță comunitară (SIC) FR5200627 
„Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron” la 07/12/2004, dar 
„La Ferme du Casino” este situată puțin în afara SCI. 

Zona care corespunde proiectului imobiliar este clasată ZICO2 cel puțin din 2000, fiind 
aproape de un sit RAMSAR începând cu 1 ianuarie 1995.

27 octombrie 2004: O primă zonă a fost clasată drept ZPS (primul decret ministerial), care nu a 
inclus zona „La Ferme du Casino”.

9 decembrie 2005: Primarul a semnat permisul de construire. La acea dată, proiectul imobiliar 
se afla în afara ZPS.

9 februarie 2006: Petiționarul a hotărât să înainteze cazul Curții administrative de la Nantes, 
pretinzând că primarul nu luase în considerare faptul că zona proiectului făcea parte din 
propunerea de extindere a ZPS FR5210090.

25 aprilie 2006: Extinderea ZPS (cel de-al doilea decret ministerial de abrogare a decretului 
ministerial din 27 octombrie 2004). Zona din perimetrul proiectului imobiliar inclusă în noua 
ZPS.

17 decembrie 2007: Plângerea petiționarului a fost declarată inadmisibilă (Hotărârea din 20 
noiembrie 2007), deoarece primarul semnase permisul înainte ca zona să fie clasată ZPS.

15 aprilie 2008: Petiționarul a trimis o reclamație Comisiei.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE, orice plan sau proiect 
care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului de importanță 
comunitară, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se, sau în combinație cu alte 
planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra 
sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile 
evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după 
ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după 
ce au consultat opinia publică.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, dacă, în ciuda unui 
rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul 
sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public major, 
inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. În cazul în care 
                                               
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).
2 Zonă importantă pentru conservarea păsărilor
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situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, 
de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului 
Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major.

Proiectul este situat în apropierea canalului care aduce apă sărată in mlaștinile sărate pe 
timpul mareei înalte („Etier du Pouliguen”). Dacă acest proiect s-ar concretiza, atunci ar putea 
afecta habitatele din SIC și habitatele speciilor de păsări (38 de specii din Anexa I a Directivei 
Păsărilor sunt înscrise pe lista ZPS).

În baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia a trimis o scrisoare autorităților 
franceze, datată la 24 iulie 2008, solicitând informații suplimentare care ar permite efectuarea 
unei evaluări detaliate a reclamației (și anume copii ale permiselor de construcție și a hotărârii 
judecătorești, măsurile și procedura de autorizare în ansamblu, informații legate de ancheta 
publică și evaluările Natura 2000 și cele ecologice). Comisia nu a primit încă niciun răspuns 
din partea autorităților franceze. În consecință, plângerea a fost dezbătută în cadrul reuniunii 
generale cu autoritățile franceze care a avut loc la 6 februarie 2009. Acestea vor transmite 
informații suplimentare Comisiei.

Comisia dă curs acestei reclamații pentru a evalua dacă Directiva 92/43/CEE a Consiliului a 
fost aplicată în mod corect. În această privință, Comisia a solicitat în scris autorităților 
franceze mai multe informații cu privire la acest proiect. De îndată ce va primi aceste 
informații, Comisia va putea fi în măsură să ia o decizie asupra modului în care va proceda și 
va ține la curent Comisia pentru petiții.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la un proiect imobiliar (23 de clădiri colective, 
30 de locuințe „individuale” și un cămin pentru persoane vârstnice) într-o zonă de protecție 
specială (ZPS) FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de 
Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve” și în vecinătatea sitului de 
importanță comunitară (SIC) FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et 
dunes de Pen-Bron”.

Zona în care este situat proiectul a fost anterior recunoscută de autoritățile franceze ca zonă 
importantă pentru conservarea păsărilor sălbatice („Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux Sauvages”; ZICO) în 2003. Faptul că această zonă a fost desemnată ca ZPS (25 
aprilie 2006) în temeiul Directivei 79/409/CEE1 a Consiliului (Directiva Păsări) ulterior 
aprobării proiectului (9 decembrie 2005) nu înseamnă că autoritățile nu trebuie să aibă în 
vedere conservarea păsărilor din zonă. Conform jurisprudenței constante a Curții de Justiție2, 
este clar faptul că zonele care nu au fost desemnate ca ZPS, dar care ar fi trebuit să fie 
clasificate astfel, se află în continuare sub incidența primei teze de la articolul 4 alineatul (4). 
În temeiul acestui regim, statele membre iau măsuri pentru a preveni deteriorarea habitatului 
și orice efecte negative semnificative asupra speciilor. 

Pentru a verifica dacă autoritățile franceze și-au respectat obligațiile care le revin în temeiul 
Directivei Păsări, Comisia Europeană a solicitat informații suplimentare în acest sens. De la 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 0001 – 0018).
2 C-374/98, Comisia/Franța – „Basses Corbières”
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ultima comunicare transmisă Comisiei pentru petiții la 30 aprilie 2009, autoritățile franceze au 
trimis documente referitoare la autorizația acordată de primărie și prefectură, hotărârea din 16 
octombrie 2006 și avizul organelor oficiale referitor la aspectele hidraulice ale proiectului 
(proiectul este situat într-un fost sit de depozitare a deșeurilor). A fost menționat un document 
final („Dossier Loi sur l'Eau”), dar acesta nu a ajuns încă pe masa Comisiei.

Concluzie

De îndată ce vor fi primite toate documentele, Comisia Europeană va examina dacă 
autoritățile franceze au luat măsuri de prevenire a poluării și degradării habitatului, precum și 
pentru prevenirea efectelor negative semnificative asupra speciilor. Comisia va decide ulterior 
măsurile care urmează să fie luate în continuare.


