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Tárgy: Rémy Gautron és Jean-Claude Duchateau, francia állampolgárok által a 
„Fédération Presqu'île Environnement”, illetve az „Association DECOS” 
szervezetek nevében benyújtott 1139/2010. számú petíció Batz sur Mer-ben, 
Franciaországban, egy Natura 2000 védettségű területen okozott környezeti 
károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói szerint egy, a franciaországi Batz sur Mer területén található Natura 2000 
területen megsértették az 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelvet azáltal, hogy ott egy vállalat 
engedély nélkül végzett munkálatokat. A petíció benyújtói a vállalat felelős vezetőjét is 
megemlítik. A petíció benyújtói az állítják, az illető közhivatalt tölt be a térségben. A terület, 
amelyet állításuk szerint tönkretesznek, KMT besorolású területen található, továbbá a 
közösségi jog által védett fészkelőhely. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója kifogásolja a területrendezési terv módosítását, amelyre azért van 
szükség, hogy lehetővé váljon a KMT e részének jövőbeni urbanizációja, és annak 
biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy teljes mértékben tartsák be a madárvédelmi 
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irányelv (2009/147/EK1) és az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK2) rendelkezéseit. 
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 többek között egy KMT 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 területre gyakorolt hatás figyelembevételével az illetékes hatóságok feladata eldönteni, 
hogy egy ilyen projektet vagy tervet (beleértve a helyi területrendezési tervet is), illetve a 
projektek vagy tervek módosítását megfelelő és előzetes hatásvizsgálatnak vetik alá. Ezzel 
kapcsolatban emlékeztetnek arra, hogy az utóbbira – a nemzeti jogrendszertől függően –
stratégiai környezeti vizsgálat révén kerülhet sor, amelyet a 2001/42/EK irányelv3 értelmében 
hajtanának végre. 
A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseinek végrehajtása a tagállamok 
feladata. Tehát a francia hatóságok felelősségi körébe tartozik, hogy a föld elszállítása után 
helyreállítsák a területet.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.)
2 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.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30–37. 
o.).


