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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0764/2006 af Philippe Riglet, fransk statsborger, om protest mod et 
byudviklingsprojekt på en beskyttet lokalitet uden forudgående 
miljøkonsekvensvurdering

og

andragende 0133/2007 af Jean Raoul-Duval, fransk statsborger, for "Les riverains 
des Veillas", om protest mod opførelsen af en turistlandsby

1. Sammendrag af andragende 0764/2006

Andrageren, Philippe Riglet, protesterer mod opførelsen af et planlagt feriecenter i et 
beskyttet område i departementet Loir et Cher, som han mener vil være en overtrædelse af 
direktiv 79/409/EØF (om beskyttelse af vilde fugle) og habitatdirektivet 92/43/EØF. Han 
fastholder, at fortalerne ikke først gennemførte en miljøkonsekvensvurdering, som er 
nødvendig for, at projektet kan godkendes i overensstemmelse med de vedtagne 
fællesskabsbestemmelser under direktiv 85/337/EØF. Turistbyggeriet støttes af de 
kommunale myndigheder i Dhuizon, det regionale råd i Loir et Cher og af de lokale 
myndigheder i Natura 2000-området "Sologne des étangs". Andragerne ønsker, at EU griber 
ind for at sikre overholdelsen af ovennævnte lovgivning.

Sammendrag af andragende 0133/2007

Andrageren protesterer mod den foreslåede opførelse af en turistlandsby i Dhuizon, som efter 
hans mening vil være uforenelig med direktiverne om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet), om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter (direktiv 92/43/EF) og 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (direktiv 
85/337). Endvidere vil projektet have en skadelig indvirkning på biotopen i et vådområde, der 
indgår i Natura 2000-netværket. Andrageren anmoder institutionerne om at gribe ind.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0764/2006 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2007).
Andragende 0133/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juni 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Andragerne henviser til et projekt, som indebærer opførelse og forvaltning af en ferieby på et 
område, som ligger inden for en lokalitet af fællesskabsbetydning FR2402001 "Sologne", der er 
omfattet af Natura 2000-netværket. De hævder, at projektet, som skal gennemføres af 
virksomheden "Pierre et Vacances" i området Les Veillas i kommunen Dhuizon, overtræder 
følgende fællesskabsinstrumenter:

 Rådets direktiv 79/409/EØF1 af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle
 Rådets direktiv 92/43/EØF2 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter
 Rådets direktiv 85/337/EØF3 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og 

private projekters indvirkning på miljøet.
I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF vurderes alle planer eller 
projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men 
som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, 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 overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF skal medlemsstaten, hvis en 
plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal 
gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 
social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffe alle 
nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den overordnede sammenhæng i 
Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret 
naturtype og/eller en prioriteret art, kan der alene henvises til hensynet til menneskers 
sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, 
efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser.
Der er blevet gennemført en undersøgelse til vurdering af feriebyens indvirkning på det 
naturlige miljø, som omfatter naturtyper og arter, som er fundet på denne Natura 2000-
lokalitet. Denne undersøgelse blev imidlertid gennemført i oktober måned, som er et ugunstigt 
tidspunkt for undersøgelse af biodiversitet, og det er derfor umuligt at få et ordentligt overblik 
over de forskellige arters forekomst.
                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
3 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet. (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).
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Hvis dette projekt gennemføres, vil det ikke desto mindre have en væsentlig indvirkning på 
fem naturtyper af fællesskabsinteresse, som dette område er blevet udpeget med henblik på at 
bevare. Forskellige arter flora og fauna påvirkes måske også, og det er ikke muligt, på 
baggrund af de opgivne oplysninger, at vurdere, hvorvidt projektet vil påvirke en prioriteret 
art (Callimorpha quadripunctaria) og i så fald i hvilket omfang. Selv om placeringen af 
projektet ikke lader til at ligge inden for et særligt beskyttet område for fugle (som beskrives i 
fugledirektivet), er der behov for mere detaljerede kortoplysninger for at fastlægge denne 
mulighed.
På baggrund af de oplysninger, som andragerne har fremlagt, lader det ikke til, at der ud over 
ovennævnte Natura 2000-vurdering er foretaget en miljøkonsekvensvurdering. I henhold til 
artikel 4, stk. 2 og 3, og bilag II, punkt 12, litra c), i direktiv 85/337/EØF skal Frankrig 
bestemme, hvorvidt der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af miljøindvirkningerne 
fra opførelsen af feriebyen. I denne beslutning skal Frankrig tage højde for de kriterier, som er 
fastsat i bilag III i direktiv 85/3337/EØF. Kommissionen har i denne sammenhæng bedt de 
franske myndigheder om en kopi af miljøkonsekvensvurderingen, hvis en sådan foreligger.
De mulige indvirkninger fra feriebyen opstår både i forbindelse med opførelse og brug, og det 
forventes, at byen medfører et øget menneskeligt pres. Ud over de aspekter, som er omfattet 
af habitatdirektivet, kan opførelsen påvirke miljøet på mange andre måder f.eks. i forbindelse 
med: dræning af regnvand, forurenet vand fra parkeringspladser, andre færdselsrelaterede 
gener, husholdningsspildevand, behov for spildevandsbehandling, afledning af vand fra 
svømmebassin og en mulig indvirkning på hjortebestanden.
Under hensyntagen til de potentielle negative indvirkninger på lokaliteten fremgår det ikke 
klart, hvorvidt og i hvilket omfang der er fundet alternative løsninger. Det lader imidlertid til, 
at der findes mindst fem andre lignende turistprojekter mindre end 35 km fra Dhuizon.
På grundlag af de af andragerne fremlagte oplysninger sendte Kommissionen den 29. 
november 2007 et brev til de franske myndigheder, hvori de anmodes om yderligere 
oplysninger med henblik på en detaljeret undersøgelse af sagen. Kommissionen har endnu 
ikke modtaget noget svar fra de franske myndigheder.
Kommissionen følger denne sag for at vurdere Frankrigs anvendelse af Fællesskabets 
miljølovgivning. På baggrund heraf har Kommissionen skrevet til de franske myndigheder og 
anmodet om yderligere oplysninger om projektet og navnlig om fremgangsmåden og den 
aktuelle status for godkendelsesproceduren foruden oplysninger om den offentlige høring og 
miljøvurderingerne under Natura 2000. Når disse oplysninger modtages, kan Kommissionen 
træffe beslutning om det videre forløb og vil holde Udvalget for Andragender underrettet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"I forlængelse af den første meddelelse, der blev forelagt Udvalget for Andragender, rettede 
Kommissionen henvendelse til de franske myndigheder. Navnlig på baggrund af andragerens 
oplysninger sendte Kommissionen et brev til de franske myndigheder i november 2007 med 
anmodning om yderligere oplysninger med henblik på at kunne foretage en detaljeret 
vurdering af sagen. Da de franske myndigheder ikke besvarede brevet, sendte Kommissionen 
imidlertid en åbningsskrivelse til Frankrig i juni 2008 på grund af manglende samarbejde, jf.
artikel 10 i traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab. De franske myndigheder 
fremsendte endelig dokumentation vedrørende størstedelen af de oplysninger, Kommissionen 
havde anmodet om.
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Analysen af den tilgængelige dokumentation har ført til følgende foreløbige konklusioner:
Projektets indvirkning på Natura 2000-området FR2402001 "Sologne" synes at være 
forholdsvis beskedent, da kun en meget lille del af de europæiske tørre heder ville gå tabt, 
sammenlignet med omfanget af denne type habitat i dette område. Planen for projektet 
omfatter endvidere integration af landskabet og visse bevarelsesforanstaltninger til gavn for 
områdets økologiske interesser såvel som kompensationsforanstaltninger.

Der er ikke desto mindre stadig nogle vigtige spørgsmål, som skal afklares, særlig med 
hensyn til de kumulative virkninger med andre projekter og indvirkningen på 
grundvandsforekomster (søer). Kommissionen rettede derfor endnu en gang skriftlig 
henvendelse til de franske myndigheder med anmodning om at fremsende oplysninger 
angående:
 andre projekter, navnlig projekter af turistmæssig interesse, der er planlagt for Natura 

2000-området FR2402001 "Sologne", med henblik på at vurdere de kumulative 
virkninger

 miljøundersøgelse, byggetilladelse og offentlig undersøgelse
 det delvise tab af et europæisk tørt hedeområde
 indvirkningen af projektets vandforsyning og spildevand på vandkvaliteten i søerne.

Kommissionen træffer beslutning om sagens videre forløb og underretter Udvalget for 
Andragender, så snart den har modtaget disse oplysninger."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 15. maj 2009

"Den 14. oktober 2008 udstedte "Préfet"-myndighederne en ny byggetilladelse, som krævede, 
at entreprenøren tog hensyn til de miljørelaterede betingelser, der var fastlagt af "Direction 
Régionale de l'Environnement" (DIREN).

Men de franske myndigheder har endnu ikke forelagt Kommissionen de ønskede supplerende 
dokumenter, på grundlag af hvilke en udtømmende evaluering af de eventuelle 
miljøindvirkninger af projekterne kan foretages. På et møde i Paris den 6. februar 2009:

i) mindede Kommissionen de franske myndigheder om, at de endnu ikke havde sendt de 
tidligere fordrede dokumenter (oplysninger om andre turistprojekter, der er planlagt i 
nærheden af projektet, som kunne påvirke Natura 2000-område FR2402001 "Sologne" og 
mere detaljerede oplysninger om indvirkningerne af projektet for vandkvaliteten og 
vandforsyningen i søen);

ii) anmodede Kommissionen om en kopi af de nye dokumenter (udtalelse fra DIREN, ny 
byggetilladelse af 14.10.2008).

Så snart ovennævnte dokumenter er blevet fremsendt, kan Kommissionen vurdere, om 
projektet vil kunne få en indvirkning på Natura 2000-området "Sologne" og det dertil 
knyttede dyreliv og planteliv i modstrid med Habitat-direktivet (92/43/EØF)1 og/eller 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
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fugledirektivet (79/409/EØF)1. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret 
om resultatet af vurderingen."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december 2009.

"Siden den sidste meddelelse til Udvalget for Andragender har de franske myndigheder 
fremsendt nogle af de anmodede oplysninger (ændringer til byggetilladelsen af 14. oktober 2008, 
oplysninger om andre turistprojekter, der er planlagt i nærheden af turistbyggeriet, samt 
miljøchefens (DIREN) udtalelse).
Der mangler endnu yderligere oplysninger, før projektets potentielle indvirkninger på Natura 
2000-området FR 2402001 "Sologne" kan vurderes. Kommissionen har anmodet om oplysninger 
om projekternes aktuelle udformning og har samtidig udbedt sig uddybende oplysninger om 
projekternes indvirkning på vandforsyningen til søen.
Når de franske myndigheder har tilvejebragt alle ovennævnte dokumenter, vil Kommissionen 
være i stand til at vurdere, om projektet vil kunne få en væsentlig indvirkning på Natura 2000-
området "Sologne" og det dertil knyttede dyreliv og planteliv i modstrid med habitatdirektivet 
(92/43/EØF)2. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om behandlingens 
udfald."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. juli 2010.

”De franske myndigheder har fremsendt de ønskede oplysninger til Kommissionen (den seneste 
byggetilladelse dateret den 28. november 2009, aktuelle oplysninger om projektet, yderligere 
oplysninger om vandforsyningen til søen samt miljøchefens (DIREN) udtalelse).
Efter at have gennemgået disse oplysninger kan Kommissionen konkludere, at intet tyder på, at 
projektet vil få en væsentlig indvirkning på Natura 2000-området FR 2402001 ”Sologne”. Den 
eneste naturtype af fællesskabsinteresse i området (europæiske tørre heder – naturtype 4030 som 
anført i bilag I i habitatdirektivet 92/43/EØF)3 vil blive indhegnet for at undgå en eventuel 
færdselsrelateret forringelse. Skovdækket vil blive forvaltet med henblik på at bevare 
karakteristikaene ved denne naturtype og tilmed at udvide den. Projektet vil ikke få nogen 
væsentlig indvirkning på vandforsyningen til søerne, og de mest interessante naturtyper i 
forbindelse med søerne vil blive beskyttet (indhegning, begrænset aktivitetsniveau på vandet, 
forvaltning af kysterne …).
Kommissionen mener således ikke, at projektet overtræder nogle af habitatdirektivets 
bestemmelser og har for nylig informeret den klagende part herom."

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

De to andragender protesterer over et projekt vedrørende opførelse af en ferieby (i det 
følgende "projektet") i Dhuizin kommune (departementet Loir et Cher, Frankrig) i et område 
benævnt Les Veillas. Projektet angår det største område af fællesskabsbetydning i Frankrig 
(346.184 ha) kendt under navnet Sologne (FR 2402001), som er udpeget som sådant i henhold 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7.
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
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til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (i det følgende "habitatdirektivet"). Projektet ligger i øvrigt nogle kilometer fra det 
særligt beskyttede område Domaine de Chambord (FR 2410024)1. Eftersom de nævnte 
andragender bygger på en ensartet argumentation og udgår fra samme forening, behandles de 
under et i denne meddelelse. Det præciseres, at denne meddelelse er et supplement til 
meddelelsen af 10. juli 2010 om de samme to andragender, og at den tager højde for en 
skrivelse af 19. juni 2010 fra andragerne til Udvalget for Andragenders sekretariat. 

Det omhandlede projekt drejer sig om en ferieby på 14,45 hektar, som vil komme til at 
omfatte 150 boliger (972 senge), et uoverdækket svømmebassin, to parkeringsområder med i 
alt 185 pladser, et lokale med tekniske faciliteter, et modtagelsescenter samt et 
forbindelsesvejnet. Det er placeret i et skovdækket område, som allerede er delvis indrettet til 
at modtage offentligheden, og ved to søer, Etang des Veillas og Etang Neuf.

Projektet har i første omgang nødvendiggjort en ændring af arealudnyttelsesplanen, som blev 
foretaget den 27. december 2005, efter at der i 2005 var blevet gennemført en første Natura 
2000-indvirkningsvurdering (i det følgende Natura 2000-vurdering)2, på baggrund af en 
positiv udtalelse fra undersøgelseskommissæren og efter en offentlig høring, der fandt sted fra 
den 7. november til den 7. december 2005.

Desuden har Dhuizon kommune udstedt tre byggetilladelser for projektet, som er stilet til 
projektlederen (Pierre & Vacances). Den første byggetilladelse blev udstedt den 24. oktober 
2007, efter at der var blevet gennemført en ny Natura 2000-undersøgelse (i juli 2007). I en 
efterfølgende, ændret, byggetilladelse af 14. oktober 2008 blev der taget højde for udtalelser 
afgivet af den regionale miljømyndighed (i det følgende "DIREN"). DIREN havde således 
henholdsvis den 26. juli 2007 og den 2. oktober 2008 afgivet positive udtalelser på grundlag 
af den ansøgning om godkendelse, som projektlederen havde indgivet under henvisning til 
vandloven, med den betingelse, at foranstaltningerne til begrænsning af projektets indvirkning 
skulle præciseres, og princippet om bortledning af regnvandet fra tagene gennem sivebrønde 
blev opgivet. Projektlederen indgav endelig en tredje anmodning om en ændret 
byggetilladelse den 4. april 2009, som skulle bringe projektet i fuld overensstemmelse med 
DIREN's forskrifter vedrørende behandling af regnvandet. Denne tredje tilladelse blev givet 
den 9. marts 2010.

Det erindres, at andragerne henvendte sig til forvaltningsdomstolen i Orleans med anmodning 
om at få annulleret den kommunale afgørelse af 24. oktober 2007, hvormed der blev givet 
byggetilladelse til projektlederen, og den kommunale afgørelse af 14. oktober 2008, hvormed 
der blev givet en ændret byggetilladelse til samme projektleder. Da andragernes krav blev 
forkastet, henvendte de sig efterfølgende til appelretten for forvaltningssager i Nantes med 
anmodning om at få annulleret den dom, som forvaltningsdomstolen i Orleans havde afsagt 
den 16. juni 2009. Appelrettens dom forventes afsagt i løbet af andet halvår 2010.

                                               
1 De særligt beskyttede områder er udpeget af medlemsstaterne i henhold til direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 
om beskyttelse af vilde fugle.
2 Natura 2000-indvirkningsvurderingen er den undersøgelse, der kræves ifølge artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som skal gennemføres for alle 
planer eller projekter, der kan påvirke en Natura 2000-lokalitet væsentligt (et område af fællesskabsbetydning 
og/eller et særligt beskyttelsesområde), og som skal være foretaget, før der kan udstedes en tilladelse.
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Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at en dommer ved en forvaltningsdomstol 
i Frankrig har en almenretlig beføjelse (og pligt) til at fortolke national ret på baggrund af EU-
retten og til at sikre gennemførelse af EU-retten. Kommissionen ønsker her at understrege, at 
den ikke har beføjelse til at træde i stedet for en national dommer, der skal garantere en 
korrekt gennemførelse af EU-retten. Kommissionen gør her opmærksom på, at denne 
principielle holdning deles af Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentets beslutning af 6. 
juli 2010 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139(INI)), punkt 
K:

"K. der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at 
sagsbehandlingen ved de nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-
lovgivningen i national ret – hvilket Den Europæiske Ombudsmand 
anerkendte i sin beslutning af december 2009 som afslutning på klage 
822/2009/BU mod Kommissionen – og at Udvalget for Andragender ikke kan 
behandle sager, der sorterer under nationale domstole, eller drage udfaldet 
heraf i tvivl"

Hvorom alting er, skal det bemærkes, at forvaltningsdomstolen i Orléans har besluttet at 
afvise klagernes anmodning med den begrundelse, at Natura 2000-undersøgelsen (i juli 2007) 
og ansøgningen om byggetilladelse var tilstrækkelig, og at ingen akter i ansøgningen gav 
anledning til at formode, at projektet kunne få indvirkning på området af 
fællesskabsbetydning "Sologne" (FR 2402001) og det særligt beskyttede område Domaine de 
Chambord" (FR FR2410024).

Dommeren ved forvaltningsdomstolen mente med andre ord, at de kompetente myndigheder 
ikke har overtrådt den nationale lovgivning, der finder anvendelse på sagen, for så vidt angår 
de byggetilladelser, der er blevet udstedt til projektlederen.

På baggrund af ovenstående er det Kommissionens opfattelse, at der ikke længere er behov 
for, at dens tjenestegrene følger op på andragende 764/2006 og 133/2007, idet andragerne har 
indbragt sagen ved en national domstol, der er beføjet til at sikre en korrekt og fuldstændig 
gennemførelse af EU-retten på i dette tilfælde miljøområdet, herunder direktiv 92/43/EØF.
Ydermere er der blevet afsagt en dom, som ikke giverne andragerne medhold, idet dommeren 
konkluderer, at de byggetilladelser, der er blevet udstedt til projektlederen, ikke indebærer 
nogen form for overtrædelse af lovgivningen, herunder nationale bestemmelser til 
gennemførelse af den relevante EU-miljøret. 


