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RÉSZÉRE

Tárgy: Philippe Riglet, francia állampolgár által benyújtott 0764/2006. számú petíció egy 
védett területen előzetes környezeti hatásvizsgálat nélkül megvalósítandó 
városfejlesztési projekt ellenzéséről

és 

Jean Raoul-Duval, francia állampolgár által a „Les riverains des Veillas” nevében 
benyújtott, 0133/2007. számú petíció egy üdülőfalu építésével szembeni 
tiltakozásról

1. A 0764/2006. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, Philippe Riglet, kifogásolja egy szabadidőközpont tervezett kialakítását 
egy Loir et Cher megyei védett területen, és azzal érvel, hogy a projekt sérti a 79/409/EGK 
irányelvet (a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv) és az élőhelyekről szóló 
92/43/EGK irányelvet. Azt állítja, hogy a projekt támogatói nem végezték el a projekt 
engedélyezéséhez a 85/337/EGK irányelv szerint elfogadott közösségi szabályokkal 
összhangban szükséges előzetes környezeti hatásvizsgálatot. A turisztikai fejlesztési projektet 
Dhuizon önkormányzati hatóságai, a Loir et Cher regionális tanács és a „Sologne des étangs” 
Natura 2000 területen működő helyi hatóságok támogatják. A petíció benyújtói a fent említett 
jogszabályok betartásának biztosítása érdekében az Európai Unió fellépését kérik.

A 0133/2007. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, Jean Raoul-Duval, tiltakozik az ellen, hogy Dulhizonban egy üdülőfalut 
terveznek felépíteni, ami állítása szerint összeegyeztethetetlen a vadon élő madarak 
védelméről, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
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szóló irányelvvel (92/43/EGK irányelv), továbbá az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló irányelvvel (85/337/EGK irányelv). 
Ezenkívül a projekt káros hatást gyakorolna a vizes élőhelyek biotópjára, amely a Natura 
2000 hálózat része. A petíció benyújtója az intézmények beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

A 0764/2006. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2007. február 12-én, a 0133/2007. 
számú petíció pedig elfogadhatónak nyilvánítva 2007. június 4-én.  Felkérik a Bizottságot, 
hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

A petíciók benyújtói egy üdülőfalu megépítésére és igazgatására irányuló projektre hivatkoznak 
az FR2402001 „Sologne” közösségi jelentőségű terület határain belül, amely a Natura 2000 
hálózat részét képezi. Azt állítják, hogy a projekt – amelynek kivitelezését a „Pierre et Vacances” 
vállalat végzi majd a Dhuizon közigazgatási területén elhelyezkedő Les Veillas területén – sérti 
az alábbi közösségi jogszabályokat:

 a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv1;
 a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv2;
 az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 

1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv3. 
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 a természeti terület 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 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban, amennyiben a természeti 
területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye ellenére valamely 
elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre figyelemmel –
alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani egy tervet vagy programot, a 
tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 általános 
egységességének megóvása érdekében. A tagállam az elfogadott kiegyenlítő intézkedésekről
értesíti a Bizottságot. Amennyiben az érintett természeti terület elsődleges fontosságú 
természetes élőhelytípust foglal magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, 
kizárólag az emberi egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából 
elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos, továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a 
                                               
1 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.)
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről.
3 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 

175., 1985.7.5., 40. o.).
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közérdek kényszerítő indokain alapuló szempontokat lehet érvényesíteni.
Vizsgálatot végeztek annak megállapítása érdekében, hogy az üdülőfalu kialakítására 
irányuló, szóban forgó projekt milyen hatást gyakorol majd arra a természetes környezetre, 
amely otthont ad a Natura 2000 területen megtalálható élőhelyeknek és fajoknak. Ugyanakkor 
a vizsgálatot októberben végezték el, amely hónap kedvezőtlen a biológiai sokféleség 
felmérése szempontjából, ebből adódóan pedig nem lehet megfelelő áttekintést kapni 
bizonyos fajok jelenlétéről vagy hiányáról.
Mindazonáltal amennyiben sor kerülne a szóban forgó projekt kivitelezésére, az esetlegesen 
jelentős hatást gyakorolhat öt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, amelyek megóvásának 
érdekében került sor e terület kijelölésére. Emellett a projekt érinthet több állat- és növényfajt 
is, a rendelkezésre álló információk alapján viszont nincs lehetőség annak megítélésére, hogy 
a projekt kihatna-e, illetve milyen mértékben egy bizonyos kiemelt fajra (Callimorpha 
quadripunctaria). Jóllehet a jelek szerint a projekt nem egy különleges madárvédelmi területen 
helyezkedik el (a madárvédelmi irányelvben meghatározottak alapján), részletesebb 
területrajzra van szükség a lehetőség mérlegeléséhez.
A petíciók benyújtói által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a fent említett, Natura 
2000 tekintetében elvégzett vizsgálaton kívül nem került sor egyéb környezeti 
hatásvizsgálatok elvégzésére. A 85/337/EGK irányelv 4. cikkének (2) és (3) bekezdése, 
valamint II. melléklete 12. pontja c) alpontjának értelmében Franciaország feladata annak 
megállapítása, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálat elvégzésére az üdülőfalura 
irányuló projekt esetében. Ennek folyamatában Franciaországnak teljes mértékben figyelembe 
kell vennie a 85/337/EGK irányelv III. mellékletében foglalt kritériumokat. E tekintetben a 
Bizottság a környezeti hatásvizsgálat – amennyiben készült ilyen – egy példányának 
megküldésére kérte a francia hatóságokat.
A szóban forgó üdülőfalu esetleges hatásai valószínűleg érzékelhetők majd az építési és az 
igénybe vételi szakasz idején is, mivel a projekt eredményeképpen várhatóan megnövekszik 
majd az emberi jelenlét a területen. Azon kérdéseken felül, amelyekkel az élőhelyvédelmi 
irányelv foglalkozik, a projekt különböző módokon egyéb környezetvédelmi szempontokra is 
kihathat, mint amilyen például az esővíz elvezetése, a parkolóból származó szennyezett víz, a 
forgalom miatt jelentkező egyéb zavaró tényezők, a háztartási szennyvíz, a szennyvízkezelés 
szükségessége, a medence vizének elvezetése, valamint a szarvasállományra gyakorolt 
esetleges hatás.
Tekintettel a szóban forgó területre gyakorolt esetlegesen kedvezőtlen hatásokra, nem világos, 
hogy sor került-e, illetve milyen mértékben az alternatív megoldások azonosítására. 
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy legalább 5 további hasonló idegenforgalmi projekt 
megvalósítására kerül sor kevesebb mint 35 kilométerre Dhuizontól.
A petíciók benyújtói által adott tájékoztatás alapján a Bizottság 2007. november 29-én levelet 
intézett a francia hatóságokhoz, és kiegészítő tájékoztatást kért, amely lehetővé tenné az ügy 
részletes kivizsgálását. A francia hatóságok levele még nem érkezett meg a Bizottsághoz.

A Bizottság figyelemmel kíséri a szóban forgó ügyet annak érdekében, hogy értékelje a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok franciaországi alkalmazását. E tekintetben a 
Bizottság levelet intézett a francia hatóságokhoz, amelyben további tájékoztatást kért a 
projektről, nevezetesen az engedélyezési eljárás lépéseiről és jelenlegi állásáról, a 
közvélemény-kutatásról, a Natura 2000 területekről és a környezeti hatásvizsgálatról. Amint 
az ezzel kapcsolatos információk rendelkezésre állnak, a Bizottságnak lehetősége nyílik majd 
a további lépések mérlegelésére, és a továbbiakban is tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.



PE406.053v06-00 4/8 CM\829622HU.doc

HU

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. november 25.

A Petíciós Bizottsághoz intézett első közleményt követően a Bizottság felvette a kapcsolatot a 
francia hatóságokkal. Elsősorban a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a 
Bizottság 2007 novemberében levelet küldött a francia hatóságoknak, amelyben további 
információkat kért annak érdekében, hogy el lehessen végezni az ügy részletes vizsgálatát.
Mivel azonban a francia hatóságok nem válaszoltak a levélre, a Bizottság 2008 júniusában az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikke alapján az együttműködés elmulasztása 
miatt hivatalos figyelmeztető levelet küldött Franciaországnak. A francia hatóságok végül is 
biztosították a kért információ nagy részét tartalmazó dokumentációt.

A rendelkezésre álló dokumentáció elemzése alapján a következő ideiglenes következtetést 
vonták le: úgy tűnik, hogy a szóban forgó projekt elég csekély hatást gyakorol az FR2402001 
„Sologne” Natura 2000 területre, mivel az európai száraz fenyéres élőhelynek csupán egy kis 
része veszne el az élőhelytípus e területen való kiterjedéséhez képest. Továbbá a terv 
előirányozza a projekt tájba történő beillesztését, valamint a terület ökológiai érdekének 
érvényesítése céljából bizonyos természetvédelmi illetve kompenzációs intézkedéseket ír elő.

Mindemellett bizonyos fontos kérdések továbbra is tisztázásra várnak, különösen az egyéb 
projektekkel együtt tapasztalható halmozódó hatások és a víztestekre (tavacskák) gyakorolt 
hatás tekintetében. Ezért a Bizottság ismét levelet írt a francia hatóságoknak, amelyben arra 
kérte őket, hogy biztosítsák a következőkkel kapcsolatos dokumentációt:
 az FR2402001 „Sologne” Natura 2000 területtel kapcsolatban tervezett egyéb projektek, 

különösen az idegenforgalmi jelentőségűek, a halmozódó hatások felmérése érdekében;
 környezeti hatásvizsgálat, építési engedély és közvélemény-kutatás;
 az európai száraz fenyérek élőhelyének részleges elvesztése;
 a projekttel kapcsolatos vízellátás és szennyvíz hatása a tavacskák vízminőségére.

Amint az ezzel kapcsolatos információkat megkapja, a Bizottságnak lehetősége nyílik majd a 
további lépések mérlegelésére, és a továbbiakban is tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. május 15.

2008. október 14-én a helyi hatósági elöljáró („préfet”) új építkezési engedélyt állított ki, 
amely a projekt üzemeltetőjét arra kötelezi, hogy a DIREN, a regionális környezetvédelmi 
igazgatóság által meghatározott környezetvédelmi feltételeket figyelembe vegye.

Ugyanakkor a francia hatóságok még nem juttatták el a Bizottsághoz a kért kiegészítő 
dokumentumokat, amelyek alapján végre lehetne hajtani a projekteknek a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásairól szóló kimerítő vizsgálatot. A 2009. február 6-án Párizsban 
tartott összevont ülésen a Bizottság:

i) emlékeztette a francia hatóságokat arra, hogy még nem adták át számára a korábban kért 
dokumentumokat (az FR2402001 „Sologne” közösségi jelentőségű „Natura 2000” 
területet esetleg érintő, a projekt területének szomszédságában tervezett egyéb 
idegenforgalmi fejlesztésekről szóló információt és részletesebb felvilágosítást a 
projektnek a tavacskák vízminőségére és vízellátására gyakorolt hatásáról);
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ii) másolatot kért az új dokumentumokról (a DIREN véleményéről, a 2008. október 14-i új 
építési engedélyről).

Mihelyt ezeket a fent említett dokumentumokat kézhez veszi, a Bizottság eldöntheti, hogy 
hátrányos következményekkel jár-e a projekt a „Sologne” közösségi jelentőségű „Natura 
2000” területre és növény-, illetve állatvilágára nézve a természetes élőhelyek védelméről 
szóló 94/43/EGK irányelv1 és a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv2

megsértése révén. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot vizsgálatának 
eredményeiről.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. december 17.

A Petíciós Bizottsághoz intézett legutóbbi közlemény óta a francia hatóságok elküldték a kért 
információk egy részét (a 2008. október 14-én kelt építési engedély módosítása, a környéken 
tervezett egyéb idegenforgalmi fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a 
környezetvédelmi igazgatóság, azaz a DIREN véleménye).
Néhány további információ is szükséges annak megítéléséhez, hogy a projekt milyen várható 
hatásokat gyakorolhat a FR 2402001 „Sologne” Natura 2000 területre. A hatóságokat 
felkérték a projektek legfrissebb jellemzőinek és a projekteknek a tó vízellátására gyakorolt 
hatásairól szóló részletesebb információk ismertetésére.
Amint a francia hatóságok megküldik valamennyi fent említett dokumentumot, a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kérdéses projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a „Sologne” 
Natura 2000 területre, valamint a kapcsolódó állat- és növényvilágra, és esetlegesen megsérti-
e az élőhelyvédelmi irányelvet (92/43/EGK irányelv). A Bizottság tájékoztatni fogja a 
Petíciós Bizottságot vizsgálatának eredményeiről.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. július 12.

A francia hatóságok elküldték a kért információkat (a 2009. november 28-án kelt legutóbbi 
építési engedély, a projekt legutóbbi jellemzői, tavak vízellátásáról szóló információk, 
valamint a környezetvédelmi igazgatóság, azaz a DIREN véleménye).

Ezen információk vizsgálatát követően a Bizottság azt a következtetést vonhatta le, hogy 
nincs jele annak, hogy a projektnek jelentős hatása lesz FR 2402001 „Sologne” Natura 2000 
területre. A területen jelenlévő egyetlen közösségi érdekeltségre számot tartó élőhely (európai 
száraz fenyér, a 92/43/EGK irányelv3 I. mellékletében szereplő 4030-as számmal jelzett 
élőhely) lezárásra kerül annak érdekében, hogy elkerülhető legyen annak gyalogosok által 
történő lehetséges károsítása. Az erdőt úgy fogják kezelni, hogy megőrizzék ezen élőhely 
jellegzetességeit, illetve hogy akár ki is terjesszék azt. A tavak vízellátását jelentősen nem 
módosítja a projekt és a tavakhoz kötődő legfontosabb természetes élőhelyeket meg fogják 
                                               
1 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.
2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25.
3 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.
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védeni (kerítés, korlátozott vízi tevékenységek, partszakasz fenntartás). 

A Bizottság ezért úgy véli, hogy a projekt nem sérti az élőhelyekről szóló irányelv egyik 
rendelkezését sem, és ennek megfelelően tájékoztatta erről a panaszost. 

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A petíciókban közös, hogy egy, a francia Loire-et-Cher megyében fekvő Dhuizon 
önkormányzat területén, a „Les Veillas” nevű helyen kialakítandó üdülőfalura irányuló 
projektet (a továbbiakban: „a projekt”) sérelmezik. A projekt helyszíne a legnagyobb 
(346 184 ha) kiterjedésű francia közösségi jelentőségű „Sologne” elnevezésű (FR 2402001) 
területen belül helyezkedik el, amelyet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
„az élőhelyvédelmi irányelv”) értelmében jelöltek ki. A helyszín egyébként néhány 
kilométerre fekszik a „Domaine de Chambord” (FR 2410024) különleges madárvédelmi 
területtől.1 Mivel a fenti petíciók hasonló érvelésen nyugszanak és ugyanazon egyesülettől 
származnak, ez az írásbeli közlemény egyszerre foglalkozik velük. Hangsúlyozni kell, hogy e 
közlemény kiegészíti az e két petícióra vonatkozó előző, 2010. júliusi írásbeli közleményt, és 
figyelembe veszi különösen a petíciók benyújtóinak 2010. június 19-i, a Petíciós Bizottság 
titkárságához intézett levelét. 

A szóban forgó projekt egy 14,45 ha területű üdülőfalu, amely 150 lakóegységből (972 
fekvőhellyel), egy nyitott medencéből, két, összesen 185 férőhelyes parkolóból, egy technikai 
helyiségből, egy recepcióból és az infrastruktúra egészét összekötő úthálózatból állna. Egy 
erdős, a közönség fogadására már részben előkészített övezetben fekszik, két tavacska, az 
Etang des Veillas és az Etang Neuf partján.   

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a projekthez elsősorban a földhasználati terv (a 
továbbiakban: a „FHT”) módosítására volt szükség, amely 2005. december 27-én született 
meg, miután sor került a Natura 2000 szerinti első hatásvizsgálatra (a továbbiakban: „a Natura 
2000 vizsgálat”)2 a vizsgálóbiztos kedvező véleménye és a 2005. november 7. és december 7. 
közötti nyilvános konzultáció lezárása nyomán. 

A projektre másodsorban Dhuizon önkormányzatának 3 építési engedélyt kellett kiadnia a 
projektgazda (Pierre & Vacances) számára. Az első építési engedélyt, amelyet a második 
Natura 2000 hatásvizsgálat előzött meg (2007 júliusában), 2007. október 24-én állították ki. A
módosító erejű második építési engedélyt 2008. október 14-én állították ki a Regionális 
Környezetvédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: a „DIREN”), vagyis a környezetvédelmi 
ügyekben illetékes közhatóság által kiállított vélemény teljes körű figyelembevétele 
érdekében. Konkrétabban a projektgazda által 2007. június 8-án a víztörvény értelmében 

                                               
1 A különleges madárvédelmi területeket a tagállamok a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK irányelv alapján jelölik ki.
2 A Natura 2000 hatásvizsgálat a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében előírt vizsgálat, amelyet minden olyan tervvel vagy programmal 
kapcsolatosan le kell folytatni, amely jelentős hatást gyakorolhat valamely Natura 2000 élőhelyre (közösségi 
jelentőségű és/vagy különleges természetvédelmi területre), és amelyet az engedélyezés előtt kell elvégezni.   
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benyújtott engedélykérelmi dokumentáció alapján a DIREN 2007. július 16-án és 2008. 
október 2-án kedvező véleményt adott ki azzal a feltétellel, hogy részletesebben kifejtik a 
projekt hatásainak mérséklését célzó intézkedéseket, továbbá megakadályozzák, hogy a 
tetőkről lecsorgó esővizet emésztőgödrökbe szivárogtassák be. A projektgazda 2009. április 
4-én nyújtotta be harmadik kérelmét egy módosító erejű építési engedély iránt azzal a céllal, 
hogy a projekt teljes mértékben megfeleljen a DIREN esővízkezeléssel kapcsolatos 
előírásainak. E harmadik engedélyt 2010. március 9-én adták ki.      

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a petíciók benyújtói az orléans-i közigazgatási bírósághoz 
fordultak az önkormányzat által a projektgazdának kiadott 2007. október 24-i határozat, 
valamint az önkormányzat 2008. október 14-i, a projektgazda számára az első módosító erejű 
építési engedélyt megadó határozatának megsemmisítése végett. Az elutasítást követően a 
nantes-i közigazgatási fellebbviteli bírósághoz fordultak az orléans-i közigazgatási bíróság 
2009. június 16-i ítéletének megsemmisítése végett. A fellebbezés alapján az ítélet várhatóan 
2010 második félévében születik meg.

E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy Franciaországban a közigazgatási bíró az a közjogi 
bírói személy, akinek illetékessége (és feladata) a nemzeti jog értelmezése az európai uniós 
jog fényében és annak alkalmazása érdekében. Általánosságban tehát ki kell emelni, hogy az 
Európai Bizottság nézete szerint nem hivatott arra, hogy az európai uniós jog megfelelő 
végrehajtását biztosítani köteles nemzeti bíró helyébe lépjen. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság megjegyzi, hogy ezt az elvi álláspontot az Európai Parlament is megfogalmazta a 
Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló, 2010. július 6-i 
állásfoglalásában (2009/2139(INI)), amelynek K. preambulumbekezdése a következőt mondja 
ki: 

„K. mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai 
ombudsman által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. panaszbeadvány 2009. 
decemberi lezáró határozatában elismertek szerint – a nemzeti bírósági 
eljárások az európai jogszabályok tagállami végrehajtásának folyamatába 
tartoznak, és a Petíciós Bizottság nem foglalkozhat nemzeti bírósági eljárások 
alá tartozó ügyekkel, illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen eljárások 
kimenetelét,”

Mindenesetre meg kell állapítani, hogy az orléans-i közigazgatási bíróság határozata 
értelmében a felperesek kérelmét el kell utasítani különösen abból az okból, hogy a (2007. 
júliusi) Natura 2000 vizsgálat és az építési engedélykérelmi dokumentáció kellő terjedelmű 
volt, és a dokumentáció egyetlen eleméből sem lehet arra következtetni, hogy a projekt 
hatással lenne a „Sologne” (FR 2402001) közösségi jelentőségű élőhelyre vagy a „Domaine 
de Chambord” (FR 2410024) különleges természetvédelmi területre.

Más szóval a közigazgatási bíró úgy ítélte meg, hogy az illetékes hatóságok semmilyen 
módon nem sértették meg a projektgazda számára kiadott építési engedélyre vonatkozóan 
alkalmazandó nemzeti jogot.           

A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem indokolt, hogy szolgálatai a 
továbbiakban nyomon kövessék a 764/2006. és a 133/2007. számú petíciót, mivel a petíciók 
benyújtói a nemzeti bíróhoz, azaz az európai uniós jog – jelen esetben a környezetvédelmi 
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jog, többek között a 92/43/EGK irányelv – megfelelő és teljes mértékű végrehajtásának 
biztosításában illetékes személyhez fordultak. Ezenfelül a petíciók benyújtói számára 
kedvezőtlen ítélet született abban az értelemben, hogy a bíró döntése alapján a projektgazda 
számára kiadott építési engedélyek nem eredményezték semmilyen jog megsértését, ideértve a 
vonatkozó európai uniós környezetvédelmi jog végrehajtását célzó nemzeti jogot is.  


