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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1139/2010 , внесена от Rémy Gautron и Jean-Claude Duchateau, с 
френско гражданство, от името съответно на „Fédération Presqu’île 
Environnement“ и „Association DECOS“, относно вредата за околната 
среда в защитена зона по Натура 2000 в Batz-sur-Mer, Франция

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията протестират срещу нарушаването на Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. от неразрешени строителни работи във френския град Batz-
sur-Mer, който е включен в защитената мрежа Натура 2000. Управителят на замесеното 
дружество се споменава в петицията и, според вносителите на петицията, заема 
публична длъжност на регионално равнище. Районът, който според техните твърдения 
е подложен на унищожение, се намира в СЗЗ и представлява място за гнездене, 
защитено съгласно законодателството на Общността.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията възразява срещу промяната в местния план за земеползване, 
която ще позволи бъдещото урбанизиране на тази част от СЗЗ, и изисква Европейският 
парламент да се увери, че са напълно спазени разпоредбите на Директивата за птиците 
(2009/147/ЕО1) и Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО1).

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.01.2010 г., стр. 7).
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В съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО планове или проекти, 
които не са непосредствено свързани с управлението на, наред с другото, специална 
защитена зона, или не са необходими за него, но които поотделно или заедно с други
планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на подходяща 
оценка за определяне на въздействието им върху територията, с оглед на целите, 
свързани със 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.
С оглед на възможното въздействие върху територията, компетентният орган следва да 
вземе решение да подложи такъв проект или план (включително местен план за 
земеползване) или преразглеждането на такива проекти или планове на подходяща 
предварителна оценка на въздействието. В тази връзка се припомня, че в зависимост от 
националната правна система последното може да се направи чрез стратегическа 
екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО2.
Прилагането на разпоредбите на Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията е отговорност на държавите-членки. Следователно френските органи 
имат задължението да възстановят територията след изнасянето на почвата.

                                                                                                                                                  
1 Директива 92/43/EИО 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 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.07.2001 г., стр.30-37).


