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RÉSZÉRE

Tárgy: Olivier Pereon, francia állampolgár által a sós mocsarak munkavállalói szövetsége 
nevében benyújtott, 0551/2008. számú petíció egy guerande-i tervezett NATURA 
2000 terület közelében végzendő fejlesztési munkálatokra vonatkozó 
területrendezési engedély kiadását követően a 92/43/EGK irányelv állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a guerande-i helyi hatóságok megsértették a 92/43/EGK 
irányelvet, miután területrendezési engedélyt adtak ki 23 társasház, 30 önálló lakóépület és 
egy idősek otthona felépítésére, a helyi sós mocsarak közvetlen közelében. A petíció 
benyújtója szerint ez súlyos hatást fog gyakorolni a 2006. március 30-i miniszteri rendelettel 
kijelölt, a FR210090 számú NATURA 2000 övezeten belül található, szóban forgó védett 
terület ökoszisztémájára. Kétségbe vonja a helyi hatóságok által ismertetett érveket, amelyek 
szerint a területrendezési engedélyt a fenti időpont előtt (2005 szeptemberében) adták ki, ezért 
az jogszerű, és azt állítja, hogy a francia hatóságok indokolatlanul késleltették 2006-ig a 
NATURA 2000 terület kijelölését. Felhívja az Európai Parlamentet, hogy a Franciaországban 
indított jogi eljárások kedvezőtlen kimenetelét követően vizsgálja meg az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Guérande városában, a „La Ferme du Casino” területen
megvalósítandó projekt sérti a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet1.

A petíció egy ingatlanfejlesztési projektet említ (23 társasház, 30 különálló lakóépület és egy 
idősek otthona) az FR5210090 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois 
de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve” különleges 
madárvédelmi területen (KMT).

A KMT legnagyobb részét FR5200627 „Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et 
dunes de Pen-Bron” elnevezéssel 2004. december 7-én közösségi jelentőségű területként (KJT) 
jelölték ki, de a „La Ferme du Casino” terület éppen kívül esik a KJT-n.

A beruházási projekt területe legalább 2000 óta egy ZICO2 övezet részét képezi, és 1995. 
január 1. óta egy ramsari területtel határos.

2004. október 27.: Különleges madárvédelmi területként kijelölték az első területet (első 
miniszteri rendelet), amely nem foglalta magában a „La Ferme du Casino” területet. 

2005. december 9.: A polgármester aláírta az építési engedélyt. Ebben az időpontban a
beruházási projekt kívül esett a KMT-n.

2006. február 9.: A petíció benyújtója úgy döntött, hogy a Nantes-i közigazgatási bíróság elé 
terjeszti az ügyet, azt állítva, hogy a polgármester figyelmen kívül hagyta, hogy a projekt 
területe a FR5210090 KMT javasolt bővítésének a része. 

2006. április 25.: A KMT kibővítése (második miniszteri rendelet, amely hatályon kívül 
helyezte a 2004. október 27-i miniszteri rendeletet). Az ingatlanfejlesztési terület az új KMT
része.

2007. december 17.: A petíció benyújtójának keresetét elfogadhatatlannak nyilvánították
(2007. november 20-i ítélet), mivel a polgármester az engedélyt a terület KMT-vé minősítése 
előtt írta alá. 

2008. április 15.: A petíció benyújtója panaszos levelet intézett a Bizottsághoz.

A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve 
nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más 
terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A természeti területre 
gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok 
csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy 
az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott 
esetben – kikérték a lakosság véleményét is. 

A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban, amennyiben a természeti 
területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye ellenére valamely 
elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre figyelemmel –
alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani egy tervet vagy programot, a 
                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux
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tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 általános 
egységességének megóvása érdekében. A tagállam az elfogadott kiegyenlítő intézkedésekről 
értesíti a Bizottságot. Amennyiben az érintett természeti terület elsődleges fontosságú 
természetes élőhelytípust foglal magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, 
kizárólag az emberi egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából 
elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos, továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a 
közérdek kényszerítő indokain alapuló szempontokat lehet érvényesíteni.

A projekt annak a csatornának a szomszédságában helyezkedik el, amely a sós mocsarakat 
dagálykor sós vízzel látja el („Etier du Pouliguen”). Ha sor kerül a projekt megvalósítására, 
ez hatással lehet a KJT élőhelyeire és madárfajok élőhelyeire (a madárvédelmi irányelv I. 
mellékletéből 38 fajt soroltak fel e KMT-n belül).

A Bizottság a petíció benyújtója által megadott információk alapján 2008. július 24-i 
keltezéssel levelet küldött a francia hatóságoknak további tájékoztatást kérve, amely lehetővé 
tenné a panasz részletes értékelését (nevezetesen az építési engedély és az ítélet másolatát, az 
engedélyezési eljárás lépéseit és jelenlegi helyzetét, a nyilvános konzultációra vonatkozó 
információkat, a Natura 2000 és környezetvédelmi értékeléseket). A Bizottsághoz még nem 
érkezett meg a francia hatóságok válasza. Végül a panaszt egy ún. „csomag” ülésen vitatták 
meg, amelyre 2009. február 6-án került sor a francia hatóságokkal. Ez utóbbiak további 
tájékoztatást fognak küldeni a Bizottságnak.

A Bizottság nyomon követi ezt a panaszt annak értékelése céljából, hogy helyesen 
alkalmazzák-e a 92/43/EGK tanácsi irányelvet. E tekintetben a Bizottság írt a francia 
hatóságoknak, és további információkat kért e projektről. Mihelyt továbbítják ezeket az
információkat, a Bizottság el fogja tudni dönteni, hogy hogyan lépjen tovább, és tájékoztatni 
fogja a Petíciós Bizottságot.
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