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Betreft: Verzoekschrift 1139/2010, ingediend door Rémy Gautron en Jean-Claude 
Duchateau (Franse nationaliteit), namens respectievelijk de "Fédération Presqu'île 
Environnement" en de "Association DECOS", over schade die zou zijn aangericht 
aan het milieu in Batz sur Mer, Frankrijk, in een beschermd Natura 2000-gebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van mening dat er in Batz sur Mer, Frankrijk, in een beschermd gebied dat tot 
het Natura 2000-netwerk behoort, sprake is van overtreding van Richtlijn 92/43/EEG van 
21 mei 1992, tengevolge van niet-geautoriseerde werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een 
bedrijf waarvan de naam van de directeur door indieners wordt genoemd. Volgens indieners 
vervult de betreffende persoon openbare functies in de regio. Het gebied dat volgens indieners
wordt verwoest, maakt deel uit van een gebied dat is erkend als een speciale 
beschermingszone (SBZ) en dat een broedgebied betreft dat beschermd wordt onder de EU-
wetgeving. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener maakt bezwaar tegen de wijziging van het plaatselijke bestemmingsplan die nodig is 
voor de toekomstige bebouwing van dit deel van deze SBZ en verzoekt het Europees 
Parlement toe te zien op volledige naleving van de Vogelrichtlijn (2009/147/EG1) en de 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 020 van 26.01.2010, blz. 7).
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Habitatrichtlijn (92/43/EEG1). 
Ingevolge artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43/EEG moet voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van onder andere SBZ's maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de 
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, dienen de bevoegde nationale 
instanties slechts toestemming voor dat plan of project te geven nadat zij de zekerheid hebben 
verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en 
nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
Het is in dit geval aan de bevoegde autoriteiten om, in het licht van de verwachte gevolgen, te 
beslissen over het indienen van een dergelijk plan of project (met inbegrip van een plaatselijk 
bestemmingsplan) of over de aanpassing hiervan aan een adequate, vooraf uitgevoerde 
effectenbeoordeling die, als het nationale rechtsstelsel dat toelaat, kan worden uitgevoerd in 
de vorm van een strategische milieueffectenrapportage uit hoofde van Richtlijn 2001/42/EG2. 
De lidstaten dienen de bepalingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zelf ten uitvoer 
te leggen. Derhalve zijn de Franse autoriteiten verantwoordelijk voor het herstel van de 
locatie na het verwijderen van de grond.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PB L 197 van 21.07.2001, blz. 30-37).


