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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1139/2010, adresată de Rémy Gautron și Jean-Claude Duchateau, 
de cetățenie franceză, în numele „Fédération Presqu’île Environnement” și, 
respectiv, al „Association DECOS”, privind pagubele ecologice produse 
asupra unui sit protejat Natura 2000 din Batz-sur-Mer, Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarii protestează împotriva încălcării, din cauza unor lucrări neautorizate, a Directivei 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 în orașul Batz-sur-Mer din Franța, oraș care face 
parte din rețeaua protejată Natura 2000. În cadrul petiției este menționat directorul companiei 
implicate care, conform petiționarilor, deține o funcție publică la nivel regional. Zona care, 
conform petiționarilor, este distrusă, se află într-o APS și constituie o zonă de cuibărit 
protejată în temeiul legislației comunitare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul obiectează față de modificarea planului local amenajare a teritoriului, necesar 
pentru a permite viitoarea urbanizare a acestei părți a APS, și solicită Parlamentului European 
să se asigure că sunt respectate pe deplin prevederile Directivei privind păsările 
(2009/147/CE1) și ale Directivei privind habitatele (92/43/CEE2).

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 020, 26.1.2010, p. 7).
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 



PE464.860v01-00 2/2 CM\866800RO.doc

RO

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE, orice plan sau proiect 
care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea, inter alia, a unei APS, 
dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau 
proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în 
funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării 
respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au 
constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au 
consultat opinia publică. 
În funcție de posibilul impact asupra sitului, autoritatea competentă este cea care trebuie să 
decidă dacă un asemenea proiect sau plan (inclusiv un plan local de amenajare a teritoriului) 
ori revizuirea proiectelor sau a planurilor în cauză trebuie supuse unei evaluări de impact 
corespunzătoare și prealabile. În acest sens, reamintim faptul că, în funcție de sistemul juridic 
național, aceasta din urmă se poate realiza prin intermediul unei evaluări strategice de mediu, 
care se efectuează în temeiul Directivei 2001/42/CE3. 
Este de datoria statelor membre să pună în aplicare dispozițiile directivelor privind păsările și 
habitatele. În consecință, este responsabilitatea autorităților franceze să reconstituie 
amplasamentul după îndepărtarea solului.

                                                                                                                                                  
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
3 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.07.2001, pp. 30-37).


