
CM\1022149DA.doc PE478.585v04-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

28.2.2014

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0580/2011 af Gérard Latteux, fransk statsborger, om bevidst 
udtørring af et sumpområde, der indgår i Natura 2000-nettet

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over den ifølge ham bevidste udtørring af et sumplandskab, der har 
status som Natura 2000-område. Andrageren holder fisk og ænder i området og frygter, at 
disse dyr vil dø som følge af udtørringen. Ligeledes frygter han botulisme i sumpen. Ifølge 
ham sænkes vandspejlet i området bevidst af bønder, som dyrker majs og korn i området. I 
henhold til andrageren tilføjes der biodiversiteten på stedet alvorlig skade, og hele området er 
truet af udtørring. Han har allerede klaget til myndighederne, men ifølge ham gøres der intet 
imod tørlægningen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Le Hâble d'Ault" er en del af Natura 2000 FR2200346 "Estuaires et littoral picards (Baie de 
Somme et Authie)", der er udpeget som et særligt bevaringsområde i henhold til direktivet 
(92/43/EØF1) den 21. december 2010.

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, træfferne medlemsstaterne passende 
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foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de 
særlige bevaringsområder, for hvilke områderne er udpeget. Naturtypen "Kystlagune" er en 
prioriteret naturtype, der er opført i bilag I i habitatdirektivet, og er til stede i "Hâble d'Ault", 
som ville lide skade som følge af en ændring i vandspejlet.

Kommissionen har anmodet de franske myndigheder om at give oplysninger om forvaltningen af 
området for at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at undgå forringelse af området.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. juni 2012

De franske myndigheder har sendt Kommissionen oplysninger vedrørende denne sag. De 
erkender, at situationen vedrørende vandspejlet i grøfterne og dammene rundt om Hâble d'Ault-
vandområdet forringedes i 2010 og i 2011. Årsagerne hertil ser ud til at være mindre nedbør og 
dræningskanaler i agermarker ("Bas Champs"). Forvaltningen af vandspejlet i Hâble d'Ault er 
problematisk, således at der i 2010 blev fortaget en hydro-økologisk undersøgelse for at opstille 
en liste over prioriterede foranstaltninger. Som følge af denne undersøgelse er planen at 
gennemføre vandbygningsarbejder højere oppe i Hâble d'Ault-vandområdet for at sikre, at 
vandspejlet permanent holdes tilstrækkelig højt: Det eksisterende anlæg længere nede vil blive 
tilpasset, således at vandspejlet kan reguleres. 

Kommissionen har anmodet de franske myndigheder om yderligere oplysninger for at sikre at de 
planlagte foranstaltninger fører til bevarelse af naturtyper og arter af fællesskabsinteresse, i 
særdeleshed den prioriterede naturtype "Kystlagune", og at de er i overensstemmelse med de 
henstillinger, der er fremsat i forvaltningsplanen (document d'objectif – DOCOB), der blev 
udarbejdet i 2003.

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 28. februar 2014 

I forbindelse med en supplerende anmodning fra Kommissionen under den indledende procedure 
"EU pilot" har de franske myndigheder givet meddelelse om indførelse af en række 
foranstaltninger til bevarelse af miljøet, der skal gennemføres i det særlige bevaringsområde 
"Estuaires et littoral picards" (FR2200346), som følger:

a) installation af en sluseport i den kanal, som flyder ind i Hâble d'Ault-vandområdet ("Course du 
Montmignon") for at opretholde et tilstrækkeligt vandniveau i søerne og kanalerne højere oppe

b) manuel operation af den halvmåneformede installation ved udmundingen af Hâble d'Ault, 
således at man kan justere vandniveauet og opretholde et tilstrækkeligt højt niveau i perioder 
med lav vandstand. Procedure for den samlede forvaltning af vandniveauet i Bas Champs-
området, som bl.a. omfatter Hâble d'Ault-vandområdet, vil blive fastlagt i 
kanalforvaltningsplanen, som for øjeblikket er ved at blive udarbejdet af de forskellige berørte 
parter

c) rensningen af en blind flodarm i Hâble d'Ault, således at man kan genoprette 
vandvegetationen og vandmiljøerne i lagunen

d) et eventuelt projekt med henblik på at åbne en del af Bas Champs og derved forbinde det med 
havet. Installation af en sluseport som beskrevet i litra a) er en midlertidig løsning, indtil der 
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træffes en afgørelse om dette projekt.

Der er således blevet truffet passende foranstaltninger for at forhindre forringelsen af miljøet, 
forbedre bevaringsstatussen for de habitat, som er udpeget som et Natura 2000-område, og 
opfylde de mål, der er fastlagt i målsætningsdokumentet (DOCOB), især for så vidt angår 
forvaltning af vandniveauet.

Konklusion

På grundlag af oplysningerne fra de franske myndigheder ser det ud til, at forskellige af de 
punkter, der er rejst i andragendet vedrørende habitatdirektivet (92/43/EØF)1 er blevet løst, og at 
der i dette tilfælde ikke har været nogen overtrædelse af direktivet. Kommissionen vil ikke 
forfølge denne sag yderligere.
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