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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0551/2008, ingiven av Olivier Pereon (fransk medborgare) för 
Syndicat des Paludiers, om en påstådd överträdelse av direktiv 92/43/EEG sedan 
bygglov beviljats i närheten av ett skyddat Natura 2000-område i Guérande

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att Guérandes lokala myndigheter har brutit mot bestämmelserna i 
direktiv 92/43/EEG sedan man beviljat bygglov för 23 flerfamiljshus, 30 enfamiljshus och ett 
äldreboende i de lokala saltträskens omedelbara närhet. Enligt framställaren kommer detta att 
få allvarliga konsekvenser för ekosystemet i det berörda skyddade området, som ligger i zon 
FR210090 i Natura 2000-nätverket som upprättades genom ministerdekretet av 
den 30 mars 2006. Framställaren ifrågasätter de lokala myndigheternas argument att bygglov 
beviljades före det datumet (september 2005). Framställaren anser att den franska staten 
otillbörligen dröjde med att upprätta Natura 2000-området till 2006 och uppmanar 
Europaparlamentet att undersöka situationen efter det ogynnsamma utfallet av det rättsliga 
förfarande som inleddes i Frankrike.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren hävdar att projektet, som är tänkt att genomföras i området ”La Ferme du Casino”, 
i kommunen Guérande, skulle strida mot rådets direktiv 92/43/EEG1 av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
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Framställningen rör ett byggnadsprojekt (23 flerfamiljshus, 30 enfamiljshus och ett 
äldreboende) inom det särskilda skyddsområdet FR5210090 ”Marais salants de Guérande, 
traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de 
Villeneuve”.

Den största delen av detta särskilda skyddsområde utsågs till ett område av gemenskapsintresse
FR5200627 ”Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron” den 
7 december 2004, men området ”La Ferme du Casino” är beläget precis utanför det särskilda 
skyddsområdet.

Området för byggnadsprojektet ingår i en ”ZICO”1 sedan åtminstone 2000 och gränsar till ett 
Ramsar-område sedan den 1 januari 1995.

Den 27 oktober 2004: Ett första område klassificerades som särskilt skyddsområde (det första 
ministerdekretet), som inte omfattade området ”La Ferme du Casino”.

Den 9 december 2005: Borgmästaren undertecknade bygglovet. Vid den tidpunkten omfattade 
byggnadsprojektet inte det särskilda skyddsområdet.

Den 9 februari 2006: Framställaren beslutade vända sig till den administrativa domstolen i 
Nantes med detta ärende och hävdade att borgmästaren hade struntat i att det område som 
projektet gällde omfattades av den föreslagna utvidgningen av det särskilda skyddsområdet 
FR5210090.

Den 25 april 2006: Det särskilda skyddsområdet utvidgades (det andra ministerdekretet 
genom vilket ministerdekretet av den 27 oktober 2004 upphävdes). Området för 
byggnadsprojektet ingick nu i det nya särskilda skyddsområdet.

Den 17 december 2007: Framställarens yrkande förklarades otillåtligt (dom av den 
20 november 2007) eftersom borgmästaren hade undertecknat tillståndet innan området hade 
klassificerats som särskilt skyddsområde.

Den 15 april 2008: Framställaren ingav ett klagomål till kommissionen.

Enligt artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG ska alla planer eller projekt som inte direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som 
enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett 
betydande sätt, på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen 
vad gäller bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av 
konsekvenserna för området ska de behöriga nationella myndigheterna godkänna planen eller 
projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada 
och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt.

Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en negativ 
bedömning av konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande orsaker som har 
ett väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, ska 

                                                                                                                                                  
(EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
1 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux.
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medlemsstaten enligt artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG vidta alla nödvändiga 
kompensationsåtgärder för att säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. 
Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 
Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp och/eller en prioriterad art, är 
de enda faktorer som får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den allmänna 
säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, 
andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.

Projektet är beläget bredvid en kanal som förser saltträsken med saltvatten vid högvatten 
(”Etier du Pouliguen”). Om projektet skulle genomföras skulle det kunna påverka livsmiljöer
i det särskilda skyddsområdet och livsmiljöer för fågelarter (38 arter som omfattas av bilaga I 
till fågeldirektivet är förtecknade för detta särskilda skyddsområde).

På grundval av den information som lämnats av framställaren skickade kommissionen en 
skrivelse, daterad den 24 juli 2008, till de franska myndigheterna med en begäran om 
ytterligare information för att kunna göra en detaljerad utvärdering av klagomålet (dvs. kopior 
av bygglovet och domen, vidtagna åtgärder och nuvarande läge när det gäller
tillståndsförfarandet, information om samrådet med allmänheten, Natura 2000-området och 
miljöbedömningar). Kommissionen har ännu inte fått något svar från de franska 
myndigheterna. Klagomålet diskuterades därför vid ett paketmöte som hölls den 
6 februari 2009 med de franska myndigheterna. De kommer att skicka ytterligare information 
till kommissionen.

Kommissionen följer detta klagomål för att utvärdera om rådets direktiv 92/43/EEG har 
tillämpats på ett korrekt sätt. I detta avseende skrev kommissionen till de franska 
myndigheterna och begärde ytterligare information om projektet. Så snart dessa upplysningar 
har inkommit kommer kommissionen att kunna besluta om hur den ska gå vidare och kommer 
att hålla utskottet för framställningar underättat om utvecklingen.
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