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Tárgy: Gérard Latteux francia állampolgár által benyújtott 0580/2011. számú 
petíció egy, a Natura 2000 hálózathoz tartozó mocsaras terület szándékos 
kiszárításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy egy, a Natura 2000 hálózathoz tartozó mocsaras 
területet – véleménye szerint szándékosan – kiszárítanak. A petíció benyújtója halakat és 
kacsákat tenyészt a területen, és attól tart, hogy a kiszárítás következtében ezek az állatok 
elpusztulnak. A petíció benyújtója botulizmus elterjedésétől is tart a területen. Véleménye 
szerint a területen kukoricát és gabonát termelő gazdálkodók szándékosan csökkentik a 
vízszintet. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a terület biológiai sokfélesége komoly károkat 
szenved, és a területet a kiszáradás veszélye fenyegeti. Már panaszt tett a hatóságoknál, de 
azok szerinte nem lépnek fel a lecsapolás ellen. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

„Az „Hâble d'Ault” az FR2200346 számú („Estuaires et littoral picards (Baie de Somme et 
Authie”) Natura 2000 terület része, amelyet 2010. december 21-én különleges 
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természetmegőrzési területté nyilvánítottak az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK1) alapján.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük a természetes élőhelyek és azon fajok élőhelyei károsodásának 
elkerülésére, amelyek miatt a területet védetté nyilvánították. A „tengerparti lagúna” az 
élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő, prioritást élvező élőhely és „Hâble d'Ault”-
ban is megtalálható, amely a vízszintváltozás következtében károsodni fog.

A Bizottság felkérte a francia hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a terület kezelésével 
kapcsolatban, hogy megbizonyosodhasson a terület károsodásának elkerülését szolgáló 
megfelelő intézkedések megtételéről.”

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. június 27.

A francia hatóságok az üggyel kapcsolatban tájékoztatták a Bizottságot. A francia hatóságok 
elismerik, hogy az „Hâble d'Ault” vízszintjét meghatározó mélyedések és mocsaras felületek 
vízszintje 2010 és 2011 között csökkent, amit a csapadékhiány és a mezőgazdasági művelés alatt 
álló terület („Bas Champs”) vízelvezető csatornái okoztak. Mivel az „Hâble d'Ault” vízszintjének 
szabályozása nehézségekbe ütközik, 2010-ben hidraulikai-ökológiai tanulmány készítése vált 
szükségessé annak érdekében, hogy kijelöljék a legfontosabb teendőket. A tanulmány 
elkészítését követően az „Hâble d'Ault” vízfelülete fölött hidraulikai műtárgy építését tervezik, 
amelynek révén folyamatosan biztosítható lesz a szükséges vízszint, a lefolyás irányában 
található másik műtárgyat pedig átalakítják a vízfelület szintjének szabályozhatósága céljából. 

A Bizottság kiegészítő információkat kért a francia hatóságoktól annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a tervezett intézkedések ténylegesen elősegítik-e a közösségi 
érdekű élőhelyek és fajok – és különösen a „parti lagúna” elsőbbségi közösségi érdekű élőhely –
fennmaradását, továbbá összhangban vannak-e a 2003-ban készült célokmányban (DOCOB) 
feltüntetett célkitűzésekkel.

5. A Bizottságtól kapott válasz (II): 2014. február 28. 

A Bizottság által az „EU pilot” előzetes eljárás keretében megfogalmazott további kérést 
követően a francia hatóságok több, az „Estuaires et littoral picards” (FR2200346) különleges 
természetmegőrzési terület élőhelyeinek megőrzését elősegítő intézkedés bevezetését 
jelentették be, azaz:

a) mozgó szelep elhelyezése az „Hâble d'Ault” vízfelületét ellátó vízfolyásra („Course du 
Montmignon”) a vízfelület felső részén található mocsarak és csatornák megfelelő vízszintjének 
fenntartása érdekében;

b) az „Hâble d'Ault” torkolatánál lévő félhold alakú műtárgy kézi vezérlésének üzembe 
helyezése a vízszint változtatásának lehetővé tételére, megfelelő vízszintet fenntartva a 
legalacsonyabb vízállás ideje alatt is; a „Bas Champs” szektor – és abban az „Hâble d'Ault” 
vízfelülete – vízszintjének átfogó szabályozására egy, a különböző érintett felek bevonásával 
történő kidolgozás alatt álló csatornakezelési terv keretében kerül sor;

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).



CM\1022149HU.doc 3/3 PE478.585v04-00

HU

c) az „Hâble d'Ault” egyik holtágának kikotrása a lagúna vízi növényzetének és közösségi 
érdekű élőhelyeinek visszaállítása érdekében;

d) tanulmányterv a „Bas Champs” egy részének esetleges elárasztásáról, ezáltal visszaállítva a 
tengeri környezettel való kapcsolatot; az a) pontban leírt mozgó szelep elhelyezése rövid távú 
megoldás az esetleges elárasztással kapcsolatos döntések meghozataláig.

Tehát megfelelő intézkedéseket hoztak azon élőhelyek károsodásának elkerülésére és állapotuk 
javítására, amelyek alapján a terület e részét Natura 2000 területté jelölték ki, valamint a 
célokmányban (DOCOB) meghatározott célkitűzések elérésére, különösen a vízszintszabályozás 
terén.

Következtetés

A francia hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a petícióban az 
élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK)1 vonatkozásában felvetett különböző pontokat 
megoldották és jelen körülmények között nem valósul meg az említett irányelv megsértése. A 
Bizottság nem követi tovább nyomon az esetet.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).


