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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1139/2010, ko „Fédération Presqu’?le Environnement” un 
„Association DECOS” vārdā iesniedza attiecīgi Francijas valstspiederīgie 
Rémy Gautron un Jean-Claude Duchateau, par videi nodarīto kaitējumu 
Natura 2000 aizsargājamā teritorijā Batz-sur-Mer, Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji protestē pret to, ka Francijas pilsētā Batz-sur-Mer, kas ietilpst Natura 
2000 aizsardzības tīklā, neatļautu darbu dēļ tiek pārkāpta 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK. Lūgumrakstā ir minēts iesaistītā uzņēmuma vadītājs, kuram saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēju teikto ir publisks amats reģiona līmenī. Apgabals, kurš, kā viņi 
apgalvo, tiek iznīcināts, atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā (SPA) un ir ligzdošanas vieta, kas 
aizsargājama saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vietējās zemes izmantošanas plāna grozījumiem, kas 
nepieciešami, lai atļautu šīs SPA daļas turpmāku urbanizāciju, un lūdz Eiropas Parlamentam 
nodrošināt, lai tiktu pilnībā ievēroti noteikumi, ko paredz Putnu direktīva (2009/147/EK1) un 
Biotopu direktīva (92/43/EEK2).
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 020, 26.1.2010., 7. lpp.).
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
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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, cita starpā SPA, 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 vispārēju sabiedrības 
viedokli.
Ņemot vērā projekta iespējamo ietekmi uz minēto teritoriju, kompetentās iestādes ziņā ir 
lēmums par šāda projekta vai plāna (tostarp vietējā zemes izmantošanas plāna) iesniegšanu un 
šādu projektu vai plānu pārskatīšanu, veicot atbilstošu un iepriekšēju novērtējumu par ietekmi 
uz vidi. Šajā saistībā tiek atgādināts, ka atkarībā no valsts tiesību sistēmas pēdējo var izdarīt, 
izmantojot stratēģisku vides novērtējumu, ko veic atbilstīgi Direktīvai 2001/42/EK1.
Dalībvalstu ziņā ir Putnu un Biotopu direktīvu noteikumu īstenošana. Tāpēc Francijas iestādes 
atbild par minētās teritorijas atjaunošanu pēc tam, kad ir noņemta augsnes virskārta.

                                                                                                                                                  
un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001/42/EK 2001. gada 27. jūnija Direktīva par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.).


