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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0764/2006, внесена от Philippe Riglet , с френско гражданство, 
относно оспорване на проект за градско развитие, предвиден в рамките на 
защитен обект, без преди това да е извършена оценка на въздействието 
върху околната среда

и 

Петиция 0133/2007, внесена от Jean Raoul-Duval, с френско гражданство, от 
името на „Les riverains des Veillas“, относно срещу построяването на 
туристическо селище

Резюме на петиция 0764/2006

Вносителят на петицията г-н Philippe Riglet възразява срещу проектирано ваканционно 
селище в рамките на защитена зона в департамент Лоар и Шер, като твърди, че така се 
нарушава Директива 79/409/ЕИО (относно опазването на дивите птици) и Директивата 
за местообитанията 92/43/ЕИО. Той твърди, че организаторът на проекта не е извършил 
предварителната оценка на въздействието върху околната среда, която е необходима, за 
да бъде разрешен проектът, в съответствие с правилата на Общността, приети съгласно 
Директива 85/337/ЕИО. Проектът за развитие на туризма се подкрепя от общинските 
органи на Dhuizon, от регионалния съвет на Лоар и Шер и от местните органи в района 
на обекта по Натура 2000 „Sologne des étangs“. Вносителите на петициите търсят 
съдействието на Европейския парламент, за да се гарантира спазването на 
горепосоченото законодателство.

Резюме на петиция 0133/2007

Вносителят на петицията г-н Jean Raoul-Duval протестира срещу предложеното 
построяване на туристическо селище в Duhizon, което според него би било 
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несъвместимо с директивите относно опазването на дивите птици, опазването на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕО) и 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (Директива 85/337). Освен това проектът би имал пагубен ефект върху 
биотопа на влажна зона, включена в мрежата „Натура 2000“. Вносителят на петицията 
отправя искане към институциите да се намесят.

2. Допустимост

Петиция 0764/2006 е обявена за допустима на 12 февруари 2007 г., а петиция 0133/2007 
е обявена за допустима на 4 юни 2007 г.   Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Вносителите на петициите посочват построяването на ваканционно селище и проект за 
управление в рамките на обекта от значение за Общността FR2402001 „Sologne“, включен 
в мрежата „Натура 2000“. Те твърдят, че проектът, който следва да бъде изпълнен от 
дружеството „Pierre et Vacances“ в района на Les Veillas, община Dhuizon, би нарушил 
следните правни инструменти на Общността:

 Директива 79/409/ЕИО1 на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на 
дивите птици;

 Директива 92/43/ЕИО2 на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

 Директива 85/337/ЕИО3 на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. 

В съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО планове или проекти, 
които не са непосредствено свързани с управлението на обект от значение за 
Общността или не са необходими за него, но които поотделно или заедно с други 
планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на подходяща 
оценка за определяне на въздействието им върху обекта, с оглед на целите, свързани 
със съхраняването на този обект. Във връзка със заключенията от оценката на 
последиците за обекта компетентните национални органи ще одобрят плана или 
проекта единствено след като установят, че той няма да има отрицателно влияние 
върху съответния обект и, ако е целесъобразно, след като са получили мнението на 
обществеността.
В съответствие с член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО, ако въпреки 
отрицателната оценка на въздействието и при липсата на алтернативни решения, даден 
план или проект трябва да бъде осъществен по наложителни причини от по-висш 
обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер, 
държавата-членка предприема всички необходими компенсаторни мерки, за да 

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1).
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ 

L 206, 22.7.1992 г., стр.7).
3 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 

върху околната среда. (ОВ L 175, 5.7.1985, p. 40)
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гарантира пълна съгласуваност на програмата Натура 2000. Държавата-членка 
информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки. Ако в района на 
съответния обект има приоритетни природни местообитания и/или приоритетни 
видове, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са съображенията, 
свързани със здравето на човека, обществената безопасност и значително благоприятно 
въздействие върху околната среда или други наложителни причини от по-висш 
обществен интерес, след получаване на становище от Комисията.
Извършено е проучване с цел оценка на въздействието на този проект за ваканционно 
селище върху природната среда, включително местообитанията и видовете, които се 
намират на територията на този обект по Натура 2000. Проучването обаче е било 
извършено през октомври, което е неблагоприятен период за изучаване на 
биоразнообразието, и поради това не е възможно да се направи точно наблюдение на 
наличието или липсата на дадени видове.
Независимо от това, ако този проект бъде осъществен, той би могъл да окаже 
значително въздействие върху пет типа местообитания от интерес за Общността, за 
опазването на които е бил избран този обект. Няколко вида флора и фауна също биха 
могли да бъдат засегнати, а от предоставената информация не е възможно да се 
прецени дали и до каква степен проектът би могъл да засегне един приоритетен вид 
(Callimorpha quadripunctaria). Въпреки че теренът на проекта изглежда не попада в 
специална защитена зона за птици (както е определено в директивата за птиците), 
необходима е по-подробна картография, за да се прецени това.
От информацията, предоставена от вносителите на петициите, е видно, че освен 
горепосочената оценка по програмата Натура 2000, не е извършвано друго проучване 
на въздействието върху околната среда. Съгласно член 4, параграфи 2 и 3 и приложение 
II, точка 12, буква в) от Директива 85/337/ЕИО, Франция трябва да определи дали 
следва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на проекта за 
ваканционно селище. В това отношение Франция трябва да отчете напълно критериите, 
определени в приложение III към Директива 85/337/ЕИО. Във връзка с това Комисията 
е поискала от френските органи да й предоставят копие от ОВОС, ако има такова.
Евентуалното въздействие на това ваканционно селище би могло да се прояви както по 
време на строителството, така и по време на използването му. Очакват се също така 
значителни промени по отношение на човешкия натиск върху тази територия. В 
допълнение към въпросите, обхванати от директивата за местообитанията, проектът 
може да се отрази и върху други аспекти на околната среда по различни начини, като 
например: оттичане на дъждовната вода, замърсени води от паркинга, други вреди, 
свързани с пътното движение, битови отпадни води, необходимост от пречистване на 
отпадните води, изхвърляне на вода от плувния басейн и евентуално влияние върху 
популацията от елени. Възможното въздействие върху популацията от елени също не 
трябва да се пренебрегва.
Като се вземат предвид потенциалните отрицателни последици за този обект, не е ясно 
дали и до каква степен са открити алтернативни решения. Въпреки това изглежда, че 
съществуват поне пет други подобни туристически проекта на по-малко от 35 км от 
Dhuizon.
Въз основа на предоставената от вносителите на петициите информация Комисията е 
изпратила писмо до френските власти на 29 ноември 2007 г. с искане за допълнителна 
информация, която би позволила извършването на подробна оценка на случая. 
Комисията все още не е получила отговор от френските органи.
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Комисията следи този случай, за да оцени приложението на общностното 
законодателство в областта на околната среда от страна на Франция. Във връзка с това 
Комисията е изпратила писмо до френските органи и е поискала допълнителна 
информация относно този проект, и по-специално предприетите мерки и състоянието 
на процедурата за даване на разрешение, информация относно допитването до 
общественото мнение, Натура 2000 и оценките на въздействието върху околната среда. 
След като получи тази информация, Комисията ще е в състояние да реши какви 
действия да предприеме и ще информира комисията по петиции.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

След първоначалното съобщение до комисията по петиции Комисията се свърза с 
френските органи. По-конкретно, въз основа на предоставената от вносителя на 
петицията информация, през ноември 2007 г. Комисията изпрати писмо до френските 
органи с искане за допълнителна информация, която би позволила извършването на 
подробна оценка на случая. Тъй като обаче френските власти не отговориха на това 
писмо, през юни 2008 г .  Комисията изпрати официално уведомително писмо до 
Франция за липса на сътрудничество, въз основа на член 10 от Договора за създаване 
на Европейската общност. Впоследствие френските органи предоставиха документи за 
по-голямата част от поисканата информация.

Анализът на наличната документация доведе до следното предварително заключение: 
въздействието на този проект върху обекта от Натура 2000 FR2402001 „Sologne“ 
изглежда твърде слабо, тъй като само много малка част от европейските сухи степни 
местообитания ще бъде изгубена в сравнение с мащаба на този вид местообитание, 
съществуващо на този обект. Освен това, планът предвижда проектът да се впише в 
околния пейзаж и екологичните интереси на района да бъдат подкрепени от определени 
мерки за опазване; планът предвижда и компенсаторни мерки.

Все пак остава да бъдат изяснени няколко важни въпроса, по-специално що се отнася 
до кумулативния ефект с други проекти и въздействието върху водоемите (езерата и 
блатата). Поради това Комисията изпрати още едно писмо до френските органи с 
искане за документация относно:
 - другите проекти, по-конкретно тези от туристически интерес, планирани за 

обекта от Натура 2000 FR2402001 „Sologne“, за да се направи оценка на 
кумулативното въздействие;

 - екологичното проучване, разрешението за строителство и допитването до 
общественото мнение;

 - частичната загуба на район от европейско сухо степно местообитание;
 - въздействието на водоснабдяването и отпадните води на проекта върху 

качеството на водите в езерата и блатата.

След като получи тази информация, Комисията ще е в състояние да вземе решение 
какви действия да предприеме и ще информира комисията по петиции.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

На 14 октомври 2008 г. префектът издаде ново разрешение за строителство, което 
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изисква от оператора да вземе предвид свързаните с околната среда условия, 
определени от Регионалната дирекция за околната среда (DIREN).

Въпреки това, френските органи все още не са предоставили на Комисията поисканите 
допълнителни документи, въз основа на които следва да се извърши изчерпателна 
оценка на възможните екологични последствия от проектите. По време на „пакетно 
заседание“, проведено в Париж на 6 февруари 2009 г., Комисията:

i) напомни на френските органи, че те все още не са предали предварително 
поисканите документи (информация относно разработването на други планирани 
туристически обекти в близост до проекта, който може да има последствия за 
обекта от Натура 2000 FR2402001 „Sologne“, както и по-подробна информация 
относно въздействието на проекта върху качеството на водите и водоснабдяването 
на езерото);

ii) поиска копие от новите документи (становището на Регионалната дирекция за 
околната среда, новото разрешение за строителство от 14.10.2008 г.).

Веднага след предоставянето на горепосочените документи, Комисията ще бъде в 
състояние да извърши оценка дали е вероятно проектът да има въздействие върху 
обекта от Натура 2000 „Sologne“ и свързаната с него фауна и флора в нарушение на 
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)1 и Директивата за дивите птици 
(79/409/ЕИО)2. Комисията ще информира комисията по петиции относно резултатите 
от направената оценка.6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 

декември 2009 г.:

В периода след последното съобщение до комисията по петиции френските органи 
изпратиха част от исканата информация (изменение на разрешението за строителство, 
издадено на 14.10.2008 г., информация относно други планирани туристически обекти в 
околността и становището на директора на Регионалната дирекция за околната среда —
DIREN).
Все още е необходима допълнителна информация, за да се оцени възможното 
въздействие на проекта върху обекта от мрежата Натура 2000 FR 2402001 „Sologne“. 
Поискани са най-актуалните характеристики на проектите и по-подробна информация 
относно въздействието им върху водоснабдяването на езерото.
След като всички гореспоменати документи бъдат предоставени от френските органи, 
Комисията ще може да даде оценка дали има вероятност проектът да окаже значително 
въздействие върху обекта от Натура 2000 „Sologne“ и върху намиращата се в него 
флора и фауна в нарушение на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО).
Комисията ще информира комисията по петиции относно резултатите от направената 
оценка.

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 юли 2010 г.
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите 
птици. ОВ L 103, 25.04.1979 г.
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Френските органи предоставиха на Комисията исканата информация (последното 
разрешение за строеж от 28.11.2009 г., последните характеристики на проекта, 
допълнителна информация относно водоснабдяването на езерата, становището на 
директора на Регионалната дирекция за околната среда — DIREN).

След като внимателно се запозна с тази информацията, Комисията може да заключи, че 
няма данни за това, че проектът ще окаже съществено въздействие върху обекта от 
мрежата Натура 2000 FR 2402001 „Sologne“. Единственото местообитание от интерес за 
Общността в района (европейските сухи степни местообитания – включени в 
приложение І на Директивата за местообитанията 92/43/EИО1 ще бъде оградено, за да 
не бъде разрушавано от пешеходци. Гората ще бъде стопанисвана, с цел запазване на 
характеристиките на местообитанието и дори разширяването на територията му. 
Проектът няма съществено да промени водоснабдяването на езерата и най-интересните 
местообитания, свързани с тях ще бъдат защитени (с ограждения, ограничаване на 
водните дейности, стопанисване на бреговете…)

Следователно Комисията счита, че проектът няма да наруши разпоредбите на 
Директивата за местообитанията и наскоро информира подателя на жалбата за това 
свое становище. 

8. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Общото между петициите е възражението срещу проект за създаване на ваканционно 
селище (наричано оттук нататък "проект") на територията на община Dhuizon 
(департамент Лоар и Шер, Франция), в "Les Veillas". Проектът е разположен в най-
големия френски обект от значение за Общността (346.184 ха), наречен Sologne, (FR 
2402001) и определен като такъв по смисъла на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 
(директивата за местообитанията). Впрочем проектът се намира на няколко километра 
от специалната защитена зона "Domaine de Chambord" (FR 2410024)2. Поради факта, че 
въпросните петиции се основават на сходна аргументация и произлизат от същата 
асоциация, настоящото писмено съобщение ги разглежда едновременно. Ще уточним, 
че настоящото съобщение допълва предходното писмено съобщение от юли 2010 г., 
свързано с тези две петиции и взема под внимание също така писмото на вносителите 
на петициите от 19 юни 2010 г., изпратено на секретариата на комисията по петиции. 

Въпросният проект представлява ваканционно селище с площ 4ха45, в което трябва да 
има 150 жилища (972 легла), открит басейн, 2 паркинга с общо 185 места, техническо 
помещение, рецепция и мрежа от алеи, свързващи всички инфраструктури. Намира се в 
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Специалните защитени зони са посочените от държавите-членки по силата на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите 
птици. 
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горист район, вече частично приспособен, за да приема гости, покрай бреговете на две 
малки езера, а именно Etang des Veillas и Etang Neuf.   

Ще припомним, че на първо място проектът наложи промяна в предназначението на 
земята в района, настъпила на 27 декември 2005 г., след като през 2005 г. беше 
извършено проучване за определяне на въздействието Натура 2000 (наричано по-
нататък "проучване Natura 2000")1, предвид положителното становище на разследващия 
комисар и след допитването до общественото мнение (консултация с обществеността),   
проведено от 7 ноември до 7 декември 2005 г. 

На второ място проектът е получил 3 разрешителни за строителство, издадени от 
община Dhuizon, на вносителя на проекта (Pierre & Vacances). На 24 октомври 2007 г. е 
издадено първото разрешително за строителство, предшествано от второ проучване 
Натура 2000 (юли 2007 г.). Второто изменящо разрешително за строителство е издадено 
на 14 октомври 2008 г., за да се въздаде справедливост в тяхната цялост на 
становищата, издадени от Регионалната дирекция за околната среда (DIREN), публичен 
орган, компетентен в областта на околната среда. По-специално въз основа на досието 
за искане на разрешително по силата на Закона за водите, внесено от вносителя на 
проекта на 8 юни 2007 г., на 16 юли 2007 г. и на 2 октомври 2008 г. DIREN е издала 
положителни становища, при условие че са уточнени в по-голяма степен мерките за 
намаляване на въздействието на проекта и че е изключен принципът за изхвърляне на 
дъждовните води от покривите чрез просмукване в отточните ями. След това, на 4 
април 2009 г .  вносителят на проекта е внесъл искане за третото изменящо 
разрешително за строителство с цел проектът да бъде приведен в пълно съответствие с 
предписанията на  DIREN относно управлението на дъждовните води. Третото 
разрешително е издадено на 9 март 2010 г. 

Ще припомним, че вносителите на петицията са сезирали административния съд в 
Орлеан, за да поскат анулиране на общинското решение от 24 октомври 2007 г., с което 
се издава разрешение за строителство на вносителя на проекта, и на общинското 
решение от 14 октомври 2008 г., с което се издава на въпросния вносител на проекта 
първото изменящо разрешително за строителство. След като искането им е отхвърлено, 
те са сезирали административния апелативен съд в Нант, за да поискат анулиране на 
решението на административния съд в Орлеан от 16 юни 2009 г. Предвижда се 
решението по процедурата на обжалване да бъде произнесено през второто 
шестмесечие на 2010 г.

В тази връзка ще уточним, че административният съдия във Франция е съдията, който е 
компетентен (и има дълга) да тълкува националното законодателство в светлината на 
законодателството на Европейския съюз, както и да прилага последното. При това ще 
                                               
1 Проучването за въздействието натура 2000 е проучването, необходимо по смисъла на 
член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (директивата за 
местообитанията), което се отнася за всеки план или проект и може по значителен 
начин да засегне обект от мрежата Натура 2000 (територия от значение за Общността 
и/или специалната защитена зона), и което трябва да бъде изготвено преди да бъде 
издадено разрешително.   
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подчертаем най-общо, че Европейската комисия изразява мнението, че не е 
компетентна да заема мястото на националния съдия, който трябва да гарантира 
правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз. В този контекст 
Комисията отбелязва, че тази принципна позиция е и позицията на Европейския 
парламент във вида, в който е заявена в резолюцията на Европейския парламент от 6 
юли 2010 г .  относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. 
(2009/2139(INI)), от която буква К гласи: 

"К. като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат 
осведомени, че – както призна Европейският омбудсман с решението 
от декември 2009 г., с което се приключва разглеждането на жалба 
822/2009/BU срещу Комисията – завеждането на дела пред 
националните съдилища е част от процеса на прилагане на 
европейското законодателство в държавите-членки и комисията по 
петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на 
разглеждане от национален съд или да преразглежда резултата от 
тези процедури,"

Във всички представени случаи се забелязва, че административният съд в Орлеан е 
решил исканията на жалбоподателите да бъдат отхвърлени на основание по-специално 
че проучването Натура 2000 (юли 2007 г.) и досието за искане на разрешително за 
строителство са достатъчни и че нито един документ от досието не оставя съмнение, че 
проектът би могъл да има въздействие върху обекта от значение за Общността 
"Sologne" (FR 2402001) и специалната защитена зона "Domaine de Chambord" (FR 
2410024).

С други думи административният съдия е решил, че компетентните органи не са 
извършили никакво нарушение на националното право, приложимо в конкретния 
случай по отношение на разрешителното за строителство, издадено на вносителя на 
проекта. 

Предвид горепосоченото, Комисията счита, че няма основание нейните служби да 
продължават да разглеждат петиции 764/2006 и 133/2007 с мотива, че вносителите на 
петициите са сезирали националния съдия, който е компетентен да осигури правилното 
и пълното прилагане на законодателството на Европейския съюз и по-специално 
законодателството в областта на околната среда, включително на Директива 
92/43/ЕИО. Освен това вносителите на петицията са получили неблагоприятно за тях 
решение във връзка с решението на съдията, че разрешителните за строителство, 
издадени на вносителя на проекта, не са довели до никакво нарушаване на 
законодателството, включително и на правилата на националното право, с които се 
прилага съответното законодателство на Европейския съюз в областта на околната 
среда.  


