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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1139/2010 af Rémy Gautron og Jean-Claude Duchateau, franske 
statsborgere, for "Fédération Presqu'île Environnement" og "Association 
DECOS", om skader på miljøet i et beskyttet Natura 2000-område i Batz-sur-Mer, 
Frankrig

1. Sammendrag

Andragerne klager over overtrædelse af direktiv 92/43/EF af 21. maj 1992 i et område i Batz-
sur-Mer, Frankrig, som er beskyttet i henhold til Natura 2000, efter uautoriserede arbejder 
udført af en virksomhed, hvis ansvarlige leder er nævnt af andragerne. Ifølge andragerne 
indtager denne offentlige poster i regionen. Det område, de hævder er ved at blive ødelagt, 
befinder sig inden for et særligt beskyttelsesområde (SPA) og er et beskyttet yngleområde i 
henhold til fællesskabslovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren protesterer imod ændringen af lokalplanen, som er nødvendig for at muliggøre 
den fremtidige urbanisering af denne del af det særlige beskyttelsesområde, og anmoder 
Europa-Parlamentet om at sørge for, at bestemmelserne i fugledirektivet (2009/147/EF1) og 
habitatdirektivet (92/43/EØF2) til fulde overholdes.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 020 af 26.01.2010, s. 7).
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
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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 bl.a. 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 lyset af dens/dets sandsynlige indvirkning på lokaliteten er det op til den kompetente 
myndighed at træffe afgørelse om, hvorvidt et sådant projekt eller en sådan plan (herunder en 
lokalplan) eller revisionen af projekterne eller planerne skal underkastes en passende, 
forudgående konsekvensanalyse. I denne forbindelse erindres om, at den sidstnævnte, 
afhængig af det nationale retssystem, kan finde sted ved hjælp af en strategisk miljøvurdering, 
som udføres i kraft af direktiv 2001/42/EF1.

Det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre bestemmelserne i fugle- og habitatdirektivet. 
Det er derfor de franske myndigheders ansvar at genoprette lokaliteten efter fjernelsen af 
jorden."

                                                                                                                                                  
22.7.1992, s. 7).
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.07.2001, s. 30-37).


