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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1139/2010 dėl aplinkai padarytos žalos Batz sur Mer mieste, 
Prancūzija, tinklo „Natura 2000“ saugomoje teritorijoje, kurią pateikė 
Prancūzijos piliečiai Rémy Gautron ir Jean-Claude Duchateau atitinkamai 
asociacijų „Fédération Presqu'île Environnement" ir „Association DECOS" 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai praneša apie 1992 m. gegužės 21 d. Direktyvos 92/43/EEB pažeidimus 
tinklo „Natura 2000“ saugomoje teritorijoje Prancūzijos mieste Batz sur Mer, padarytus 
vykdant neleistinus darbus. Darbus vykdė įmonė, kurios atsakingo asmens pavardę peticijos 
pateikėjai pamini. Pasak peticijos pateikėjų, šis asmuo yra regiono viešosios įstaigos 
pareigūnas. Vietovė, kuri, peticijos pateikėjų teigimu, yra niokojama, priklauso specialiai 
apsaugos teritorijai (SPA) ir yra paukščių perėjimo vieta, saugoma pagal Europos Sąjungos 
teisės aktus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl vietos žemės naudojimo plano pakeitimo, kuris 
reikalingas norint sudaryti sąlygas būsimai miesto plėtrai šioje specialios apsaugos teritorijos 
dalyje, ir Europos Parlamento prašo užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Paukščių 
direktyvos (2009/147/EB1) ir Buveinių direktyvos (92/43/EEB1) nuostatų. 
                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
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Pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalį turi būti atliekamas tinkamas bet kokių planų 
ir projektų, kurie nėra tiesiogiai susiję su inter alia specialios apsaugos teritorijos tvarkymu 
arba jam nebūtini, bet gali šią teritoriją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais 
planais arba projektais, poveikio teritorijai vertinimas, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos 
tikslus. Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai vertinimo išvadas, kompetentingos nacionalinės 
institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis nepadarys neigiamo poveikio 
tos teritorijos vientisumui ir, prireikus, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę. 
Atsižvelgdama į galimą neigiamą jo poveikį teritorijai, kompetentinga valdžios institucija turi 
nuspręsti, ar turi būti atliktas atitinkamas išankstinis tokio projekto ar plano (įskaitant vietos 
žemės naudojimo planą), arba tokių peržiūrėtų projektų ar planų poveikio vertinimas. Šiuo 
atžvilgiu primename, kad priklausomai nuo nacionalinės teisės sistemos projektų ar planų 
poveikio vertinimą galima atlikti vykdant strateginį poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Direktyvą 2001/42/EB2. 
Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatas turi įgyvendinti valstybės narės. Todėl už tai, kad 
teritorija būtų atkurta po dirvožemio sluoksnio pašalinimo, atsako Prancūzijos valdžios 
institucijos.“

                                                                                                                                                  
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
2 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37).


