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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0551/2008 af Olivier Pereon, fransk statsborger, for fagforeningen 
for marskarbejdere, om påstået overtrædelse af direktiv 92/43/EØF efter 
udstedelse af en byggetilladelse til udviklingsarbejde i nærheden af en planlagt 
Natura 2000-zone i Guerande

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de lokale myndigheder i Guerande har overtrådt direktiv 92/43/EØF 
efter udstedelsen af en byggetilladelse til opførelse af 23 kollektive boliger, 30 individuelle 
boliger og én seniorbolig i nærheden af de lokale saltenge. Ifølge andrageren vil dette have en 
alvorlig indvirkning på økosystemet i det relevante beskyttede område, som ligger inden for 
Natura 2000-zonen FR210090, som blev etableret ved ministerielt dekret af 30. marts 2006. 
Han anfægter gyldigheden af de argumenter, som de lokale myndigheder har fremsat om, at 
byggetilladelsen blev udstedt inden den pågældende dato (september 2005) og derfor er 
lovlig, idet han hævder, at de franske myndigheder uberettiget har forsinket etableringen af 
Natura 2000-området indtil 2006. Han opfordrer Europa-Parlamentet til at undersøge sagen 
efter det ugunstige resultat af den retssag, som blev indledt i Frankrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren hævder, at projektet, som ville blive gennemført i området "La Ferme du 
Casino" i Guérande kommune, ville overtræde Rådets direktiv 92/43/EØF1 af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Andragendet henviser til et byggeprojekt (23 kollektive boliger, 30 "individuelle" boliger og et 
plejehjem) i det særligt beskyttede område (SBO) FR5210090 "Marais salants de Guérande, 
traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de 
Villeneuve".

Den største del af det særligt beskyttede område blev den 7. december 2004 udpeget som en 
lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) FR520 0627 "Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic et dunes de Pen-Bron", men "La Ferme du Casino" befinder sig lige uden for 
lokaliteten.  

Området, hvor boligerne skal bygges, har i hvert fald siden 2000 været udpeget som et ZICO-
område1 og har siden den 1. januar 1995 været i udkanten af en RAMSAR-lokalitet.

27. oktober 2004: Det første område blev klassificeret som et SBO (første ministerielle dekret), 
som ikke omfattede området "La Ferme du Casino".

9. december 2005: Borgmesteren underskrev byggetilladelsen. På det tidspunkt lå 
byggeprojektet uden for SBO.

9. februar 2006: Andrageren besluttede at forelægge sagen for forvaltningsdomstolen i Nantes 
med påstand om, at borgmesteren havde ignoreret, at det område, hvor projektet skulle ligge, 
var omfattet af en foreslået udvidelse af SBO FR5210090.

25. april 2006: Udvidelse af SBO (det andet ministerielle dekret om ophævelse af det 
ministerielle dekret af 27. oktober 2004). Det pågældende område ligger nu inden for det nye 
SBO. 

17. december 2007: Andragerens sag kunne ikke optages til behandling (dom af 20. november 
2007), da borgmesteren havde underskrevet tilladelsen, før området blev klassificeret som 
SBO.

15. april 2008: Andrageren indgav en klage til Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF kan alle planer eller projekter, 
der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af 
virkningerne på lokaliteten giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning 
til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, 
og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt offentligheden.

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF skal medlemsstaten, hvis en 
plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal 
gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 
social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffe alle 
nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den overordnede sammenhæng i 

                                               
1 "Zone importante pour la Conservation des Oiseaux" (vigtigt fuglebeskyttelsesområde).
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Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret 
naturtype og/eller en prioriteret art, kan der alene henvises til hensynet til menneskers 
sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, 
efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser.

Projektet er placeret ved siden af en kanal, som forsyner marsken med saltvand ved højvande 
("Etier du Pouliguen"). Hvis dette projekt blev igangsat, kunne det få negative konsekvenser 
for lokalitetens levesteder samt for visse fuglearters levesteder (38 arter fra fugledirektivets 
bilag 1 er opført i dette SBO).  

På grundlag af andragerens oplysninger sendte Kommissionen den 24. juli 2008 en skrivelse 
til de franske myndigheder, hvori den anmodede om yderligere oplysninger, således at den 
kunne foretage en grundig vurdering af klagen (nemlig kopier af byggetilladelsen og 
dommen, trinene i og status for godkendelsesproceduren, oplysninger om den offentlige 
undersøgelse samt Natura 2000- og miljøvurderingerne). Kommissionen har endnu ikke fået 
svar fra de franske myndigheder. Derfor blev klagen drøftet på et pakkemøde med de franske 
myndigheder den 6. februar 2009. Myndighederne vil fremsende yderligere oplysninger til 
Kommissionen.

Kommissionen følger denne klage for at vurdere, hvorvidt Rådets direktiv 92/43/EØF er 
blevet anvendt korrekt. I den forbindelse skrev Kommissionen til de franske myndigheder for 
at anmode om yderligere oplysninger om dette projekt. Når den har modtaget disse 
oplysninger, vil Kommissionen kunne træffe beslutning om sagens videre forløb og underrette 
Udvalget for Andragender."
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