
CM\866800EL.doc PE464.860v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1139/2010 των Rémy Gautron και Jean-Claude Duchateau, 
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος, αντιστοίχως των «Fédération Presqu’île 
Environnement» και «Association DECOS», σχετικά με περιβαλλοντική 
ζημία σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην Batz-sur-
Mer στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι παραβιάζεται η οδηγία 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 
στη γαλλική πόλη Batz-sur-Mer, η οποία καλύπτεται από το δίκτυο προστασίας Natura 2000, 
λόγω μη εγκεκριμένων έργων. Ο επικεφαλής της εμπλεκόμενης εταιρείας αναφέρεται στην 
αναφορά και, σύμφωνα με τους αναφέροντες, κατέχει δημόσιο αξίωμα σε περιφερειακό 
επίπεδο. Η περιοχή που, όπως υποστηρίζουν οι αναφέροντες, καταστρέφεται βρίσκεται εντός 
μιας ζώνης ειδικής προστασίας και αποτελεί τόπο φωλεοποίησης ο οποίος προστατεύεται 
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την τροποποίηση του τοπικού χωροταξικού σχεδίου που 
απαιτείται προκειμένου να επιτραπεί μελλοντική πολεοδόμηση του εν λόγω τμήματος ΖΕΠ 
και ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ1) και της οδηγίας για τους οικοτόπους 
                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
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(92/43/ΕΟΚ1). 
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο, μη άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση, μεταξύ άλλων, μιας ΖΕΠ, το οποίο όμως είναι 
δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, 
εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το συγκεκριμένο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι 
δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, 
αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου στον τόπο, επαφίεται στην αρμόδια 
αρχή να αποφασίσει αν θα υποβάλει ένα έργο αυτού του είδους (συμπεριλαμβανομένου και 
του τοπικού χωροταξικού σχεδίου) ή την αναθεώρηση αυτών των έργων σε δέουσα και 
προηγούμενη εκτίμηση των επιπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι η τελευταία 
περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με το εθνικό νομικό σύστημα, μέσω 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ2. 
Η εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, η αποκατάσταση του τόπου έπειτα από την 
αφαίρεση του εδάφους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των γαλλικών αρχών.

                                                                                                                                                  
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, (ΕΕ L 20 της 26.01.2010, σ. 7).
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
2 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37).


