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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1139/2010, którą złożyli Rémy Gautron i Jean-Claude Duchateau 
(Francja) w imieniu, odpowiednio, „Fédération Presqu’île Environnement” 
i „Association DECOS”, w sprawie zniszczenia środowiska naturalnego na 
obszarze chronionym sieci Natura 2000 w Batz-sur-Mer we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestują przeciwko temu, że dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. jest naruszana w należącym do sieci Natura 2000 miasteczku Batz-sur-Mer we Francji 
z powodu prowadzonych bez zezwolenia prac. W petycji został wymieniony prezes 
przedmiotowego przedsiębiorstwa, który według składających petycję sprawuje urząd 
publiczny na szczeblu regionalnym. Obszar, który rzekomo jest niszczony leży w granicach 
obszaru specjalnej ochrony i jest terenem gniazdowania chronionym na mocy prawodawstwa 
Wspólnoty. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, która jest niezbędna w celu umożliwienia przyszłej urbanizacji tej części 
OSO i zwracają się do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, by przepisy dyrektywy 
ptasiej (2009/147/WE1) oraz dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG1) były w pełni 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 020 z 26.1.2010, s. 7).
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przestrzegane. 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w 
istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 
opinii całego społeczeństwa. 
W świetle możliwego oddziaływania na dany obszar to do właściwego organu należy decyzja 
o objęciu takiego przedsięwzięcia czy planu (w tym miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego) bądź zmiany przedsięwzięć i planów odpowiednią i uprzednią oceną 
skutków. W związku z tym przypomina się, że ten ostatni rodzaj działań, w zależności od 
krajowego systemu prawnego, przeprowadza się w oparciu o strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko na mocy dyrektywy 2001/42/WE2. 
To do państw członkowskich należy wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. 
Dlatego to w gestii władz francuskich będzie leżała rekultywacja przedmiotowego obszaru po 
usunięciu warstwy gleby.

                                                                                                                                                  
1Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
2Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37).


