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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0764/2006 adresată de Philippe Riglet, de cetățenie franceză, privind 
obiecțiile împotriva unui proiect de dezvoltare urbană într-o zonă protejată fără o 
evaluare prealabilă a impactului asupra mediului

precum și 

Petiția nr. 0133/2007, adresată de Jean Raoul-Duval, de cetățenie franceză, în 
numele „Les riverains des Veillas”, împotriva construcției unui sat turistic

Rezumatul petiției nr. 0764/2006

Petiționarul, dl Philippe Riglet, obiectează împotriva proiectării unui centru de vacanță într-o 
zonă protejată din departamentul Loir et Cher și susține că aceasta încalcă Directiva 
79/409/CEE (privind conservarea păsărilor sălbatice) și Directiva privind habitatele 
92/43/CEE. El susține că dezvoltatorul nu a efectuat studiul prealabil de evaluare a impactului 
asupra mediului necesar pentru autorizarea proiectului în conformitate cu normele comunitare 
adoptate prin Directiva 85/337/CEE. Proiectul de dezvoltare turistică este sprijinit de 
autoritățile municipale din Dhuizon, de consiliul regional Loir et Cher și de autoritățile locale 
din zona Natura 2000 „Sologne des étangs”. Petiționarii solicită intervenția Uniunii Europene 
pentru a asigura respectarea legislației mai sus menționate.

Rezumatul petiției nr. 0133/2007

Petiționarul, dl Jean Raoul-Duval, protestează împotriva proiectului de construcție a unui sat 
turistic în Duhizon, care, susține acesta, este incompatibil cu directivele privind conservarea 
păsărilor sălbatice, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică (Directiva 92/43/CE) și privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (Directiva 85/337). Mai mult decât atât, proiectul ar avea un efect 
negativ asupra biotopului mlaștinilor, care este inclus în rețeaua Natura 2000. Petiționarul 
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solicită intervenția instituțiilor.

2. Admisibilitate
Petiția nr. 0764/2006 a fost declarată admisibilă la 12 februarie 2007 și petiția nr. 0133/2007 a 
fost declarată admisibilă la 4 iunie 2007.  Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Petiționarii se referă la proiectul de construcție și gestionare a unui sat de vacanță în zona 
sitului de importanță comunitară FR2402001 „Sologne”, care este inclus în rețeaua Natura 
2000. Aceștia susțin că proiectul, care va fi pus în aplicare de întreprinderea „Pierre et 
Vacances” în zona Les Veillas, localitatea Dhuizon, încalcă următoarele instrumente ale 
dreptului comunitar:

  Directiva 79/409/CEE1 a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice;

 Directiva 92/43/CEE2 a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

  Directiva 85/337/CEE3 a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE, orice plan sau proiect 
care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit de importanță 
comunitară, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte 
planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra 
sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile 
evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după 
ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după 
ce au consultat opinia publică.
În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, dacă, în ciuda unui 
rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul 
sau proiectul trebuie, totuși, realizat, din motive cruciale de interes public major, inclusiv din 
rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ar trebui să ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. În cazul în care 
situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, 
de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului 
Comisiei, din alte motive cruciale de interes public major.
A fost realizat un studiu pentru a evalua incidența acestui proiect al satului de vacanță asupra 
mediului natural ce cuprinde habitatele și speciile care se găsesc în situl Natura 2000. Studiul 
a fost însă efectuat în octombrie, care este o perioadă nefavorabilă pentru a studia 
                                               
1 Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1)
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 

206, 22.7.1992, p. 7).
3 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. (JO 

L 175, 5.7.1985, p. 40)
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biodiversitatea și, din această cauză, este imposibilă dobândirea unei priviri de ansamblu 
corespunzătoare asupra prezenței sau absenței anumitor specii.
Cu toate acestea, în cazul în care ar urma să se deruleze proiectul, ar putea avea un impact 
semnificativ asupra a cinci tipuri de habitat de interes comunitar, pentru conservarea cărora a 
fost desemnat situl. Ar putea fi afectate, de asemenea, mai multe specii de faună și floră, iar, 
din informațiile care au fost furnizate, este imposibil de evaluat dacă și în ce măsură acesta ar 
putea afecta o specie prioritară (Callimorpha quadripunctaria). Deși locația proiectului nu pare 
a fi într-o arie de protecție specială pentru păsări (astfel cum se prevede în Directiva privind 
păsările), pentru a evalua această posibilitate este necesară o cartografiere mai detaliată.
Din informațiile furnizate de petiționari, se pare că, exceptând evaluarea Natura 2000 sus 
menționată, nu s-a mai efectuat niciun alt studiu de evaluare a impactului asupra mediului. În 
conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (3) și cu anexa II punctul 12 litera (c) din Directiva 
85/337/CEE, Franța trebuie să stabilească dacă trebuie realizată o evaluare privind impactul 
asupra mediului al proiectului satului de vacanță. Pentru aceasta, Franța trebuie să ia în 
considerare în totalitate criteriile stabilite în anexa III la Directiva 85/337/CEE. În această 
privință, Comisia a solicitat autorităților franceze un exemplar al evaluării privind impactul 
asupra mediului – în cazul în care acesta există.
Impactul eventual al satului de vacanță ar putea să se manifeste atât în cursul construcției, cât 
și în cursul exploatării sitului. Sunt așteptate, de asemenea, schimbări semnificative în termen 
de presiune umană în zonă. În afara chestiunilor acoperite de Directiva privind habitatele, 
acesta ar putea afecta alte aspecte de mediu într-o serie de moduri cum ar fi: evacuarea apei de 
ploaie, apa poluată din locurile de parcare, alte perturbări generate de trafic, apele reziduale 
menajere, necesitatea tratării apelor reziduale, evacuarea apei din piscină și posibilul impact 
asupra populației de căprioare.
Având în vedere potențialele implicații negative pentru sit, nu este evident dacă și în ce 
măsură au fost identificate soluții alternative. Cu toate acestea, se pare că există cel puțin alte 
cinci proiecte similare la mai puțin de 35 km de Dhuizon.
Pe baza informațiilor furnizate de petiționari, la 29 noiembrie 2007, Comisia a trimis o 
scrisoare autorităților franceze, solicitând informații suplimentare care să permită o evaluare 
detaliată a cazului. Comisia nu a primit încă un răspuns din partea autorităților franceze.

Comisia urmărește acest caz pentru a evalua aplicarea de către Franța a legislației comunitare 
privind mediul. În această privință, Comisa a scris autorităților franceze și a solicitat 
informații suplimentare privind proiectul, și anume etapele și stadiul procedurii de autorizare, 
informații despre ancheta publică, evaluările Natura 2000 și de mediu. Odată primite aceste 
informații, Comisia va putea decide în ce mod să acționeze și va informa Comisia pentru 
petiții.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008
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După răspunsul inițial furnizat Comisiei pentru petiții, Comisia a contactat autoritățile 
franceze. În particular, în temeiul informațiilor furnizate de petiționar, în noiembrie 2007 
Comisia a trimis o scrisoare autorităților franceze, solicitând informații suplimentare care să 
permită o evaluare detaliată a cazului. Totuși, deoarece autoritățile franceze nu au dat niciun 
răspuns, în iunie 2008 Comisia a adresat Franței o scrisoare de avertizare, invocând lipsa de 
cooperare, în conformitate cu articolul 10 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În 
cele din urmă, autoritățile franceze au furnizat documentația incluzând majoritatea 
informațiilor solicitate.

Analiza documentației puse la dispoziție a dus la următoarea concluzie provizorie: Se pare că 
impactul acestui proiect asupra sitului Natura 2000 FR2402001 „Sologne” este destul de 
nesemnificativ, deoarece doar o parte foarte mică din habitatul european uscat necultivat s-ar 
putea pierde în comparație cu dimensiunea acestui tip de habitat prezent în situl respectiv. De 
asemenea, planul prevede integrarea proiectului în peisaj și luarea anumitor măsuri de 
conservare care să ajute zona de interes ecologic, precum și măsuri compensatorii.

Cu toate acestea, există câteva probleme importante care ar mai trebui clarificate, în special în 
ceea ce privește efectele cumulative cu alte proiecte și impactul asupra rețelei hidrografice 
(lacurilor). Prin urmare, Comisia a scris din nou autorităților franceze, cerându-le să le pună la 
dispoziție documentația privind:
  alte proiecte, în special cele de interes turistic, planificate pentru situl Natura 2000 

FR2402001 „Sologne”, pentru a evalua impacturile cumulative;
  studiul asupra mediului, autorizația de construire și ancheta publică;
  pierderea parțială a unei zone de habitat european uscat necultivat;
  impactul aprovizionării cu apă și al apelor reziduale din cadrul proiectului asupra 

calității apei din lacuri.

Odată primite aceste informații, Comisia va putea decide în ce mod să acționeze și va informa 
Comisia pentru petiții.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 15.05.2009

La 14 octombrie 2008, prefectul a acordat o nouă autorizație de construire, prin care se 
solicită operatorului să ia în considerare condițiile legate de mediu stabilite de Direcția 
Regională de Mediu (DIREN).

Cu toate acestea, autoritățile franceze nu au furnizat, până în prezent, Comisiei documentele 
suplimentare solicitate, pe baza cărora trebuie să se efectueze o evaluare exhaustivă a 
impactului eventual al proiectelor asupra mediului. La o reuniune generală, care a avut loc la 
Paris la 6 februarie 2009, Comisia:

i) a reamintit autorităților franceze faptul că nu au trimis documentele solicitate anterior 
(informații privind alte dezvoltări turistice care au fost planificate în vecinătatea 
proiectului, care ar putea afecta situl Natura 2000 FR2402001 „Sologne” și informații 
mai detaliate privind impactul proiectului asupra calității apei și asupra alimentării cu apă 
a iazului);

ii) a solicitat o copie a noilor documente (opinia DIREN, un nou permis de construire din 
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data de 14 octombrie 2008).

Din momentul în care toate documentele menționate mai sus vor fi furnizate, Comisia va 
putea evalua dacă proiectul ar putea avea un efect asupra sitului Natura 2000 „Sologne” și
asupra faunei și florei sitului în urma încălcării Directivei privind habitatele (92/43/CEE)1

și/sau a Directivei privind păsările (79/409/CEE)2. Comisia va informa Comisia pentru petiții 
cu privire la rezultatul acestei evaluări.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

De la ultima comunicare adresată Comisiei pentru petiții, autoritățile franceze au transmis 
o parte din informațiile solicitate (modificarea autorizației de construcții din data de 14 
octombrie 2008, informații privind alte amenajări turistice care au fost planificate în zona 
adiacentă și avizul Direcției de mediu - DIREN).
O serie de informații suplimentare este încă necesară în vederea evaluării impactului pe care l-
ar putea avea proiectul asupra sitului Natura 2000 FR 2402001 „Sologne”. Au fost solicitate 
cele mai recente caracteristici ale proiectelor, precum și informații mai detaliate privind 
impactul proiectelor asupra alimentării cu apă a iazului.
Din îndată ce toate documentele menționate anterior vor fi furnizate de către autoritățile 
franceze, Comisia va fi în măsură să evalueze dacă proiectul ar putea avea un efect 
semnificativ asupra sitului Natura 2000 „Sologne” și asupra faunei și florei sitului și dacă se 
încalcă Directiva privind habitatele (92/43/CEE). Comisia va informa Comisia pentru petiții 
cu privire la rezultatul acestei evaluări.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 iulie 2010

Autoritățile franceze au furnizat Comisiei informațiile solicitate (ultima autorizație de 
construire datată 28.11.2009, ultimele caracteristici ale proiectului, informații suplimentare 
referitoare la alimentarea cu apă a iazurilor, avizul Direcției Regionale pentru Mediu –
DIREN).

În urma examinării acestei informații, Comisia poate conchide că nu există niciun indiciu că 
proiectul va avea vreun impact major asupra sitului Natura 2000 FR 2402001 „Sologne”. 
Singurul habitat de interes comunitar existent în zonă (European dry Heaths – habitatul 4030, 
care figurează în anexa I din Directiva 92/43/CEE privind habitatele3) urmează să fie 
împrejmuit, spre a se preveni degradarea sa de către persoanele care se deplasează pe jos.  
Zona împădurită va fi administrată astfel încât caracteristicile acestui habitat să fie menținute 
și chiar extinse. Alimentarea cu apă a iazurilor nu va fi modificată substanțial din cauza 
proiectului, iar cele mai interesante habitate naturale legate de iazuri urmează să fie protejate 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992
2 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice.
3 DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică JO L 206, 22.7.1992.
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(împrejmuiri, activități acvatice limitate, administrarea malurilor). 

În consecință, Comisia consideră că proiectul nu încalcă dispozițiile Directivei privind 
habitatele, fapt în legătură cu care petiționarii au fost informați recent.  

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petițiile au drept punct comun denunțarea unui proiect de creare a unui sat de vacanță 
(denumit în continuare „proiectul”) pe teritoriul comunei Dhuizon (departamentul Loire-et-
Cher, Franța) în locul denumit „Les Veillas”. Proiectul este situat în mijlocul celui mai mare 
sit francez de importanță comunitară  (346.184ha) denumit „Sologne" (FR 2402001) și 
desemnat ca atare în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică ( denumită în 
continuare „directiva habitate”).
 Proiectul se situează de altfel la câțiva kilometri de zona de protecție specială „Domaine de 
Chambord” (FR 2410024)1. Având în vedere că petițiile menționate mai sus se bazează pe o 
argumentare similară și provin de la aceeași asociație, prezenta comunicare scrisă se referă la 
ambele. Se precizează că această comunicare completează precedenta comunicare scrisă din 
iulie 2010 referitoare la cele două petiții și ține în special cont de corespondența petiționarilor, 
datată 19 iunie 2010, adresată Secretariatului Comisiei pentru petiții. 
Proiectul în chestiune este un sat de vacanță de o suprafață de 14h45 care se va compune din 
150 de locuințe (972 de paturi), de o piscină neacoperită, de 2 parcări cu 185 de locuri, de un 
local tehnic, de un centru de primire, precum și de o rețea de drumuri care leagă ansamblul 
infrastructurilor. El este situat într-un sector acoperit de păduri care este deja parțial amenajat 
pentru a primi vizitatori și la malul a două iazuri, l'Etang des Veillas și l'Etang Neuf.   

Trebuie reamintit că proiectul a avut necesitat în primul rând o modificare a planului de 
exploatare a terenului (denumit în continuare PET) care a avut loc la 27 decembrie 2005,  
după realizarea în 2005 a unui prim studiu de incidență Natura 2000 (denumit în continuare 
„studiul Natura 2000”)2, având în vedere avizul favorabil al comisarului anchetator și după 
ancheta publică (consultarea opiniei publice) care a avut loc din 7 noiembrie până în 7 
decembrie 2005.  

În al doilea rând, proiectul a făcut obiectul a trei permise de construcții eliberate de comuna 
Dhuizon pentru responsabilul proiectului (Pierre & Vacances). Un prim permis de construcții, 
precedat de un al doilea studiu Natura 2000 (iulie 2007) a fost eliberat la 24 octombrie 2007.
Un al doilea permis de construcții, modificat, a fost acordat la 14 octombrie 2008 pentru a da 

                                               
1 Zonele de protecție specială sunt cele desemnate de statele membre în conformitate cu 
Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind protecția păsărilor sălbatice.
2 Evaluarea de impact Natura 2000 este studiul solicitat în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și speciilor de faună și floră sălbatică, care se efectuează pentru orice plan sau proiect 
susceptibil de a afecta într-o manieră semnificativă un sit Natura 2000 (un sit de importanță 
comunitară și/sau o zonă de protecție specială) și care trebuie realizată înainte de emiterea 
autorizației.   
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curs pe deplin avizelor emise de Direcția regională a mediului ( denumită în continuare 
„DIREN”), autoritatea publică în materie de mediu. Mai exact, pe baza dosarului de solicitare 
a autorizației în conformitate cu legea privind apa, depusă de responsabilul proiectului la 8 
iunie 2007, DIREN a emis la 16 iulie și 2 octombrie 2008 avize favorabile sub rezerva de a 
preciza mai bine măsurile de reducere a impactului proiectului și de a exclude principiul 
eliminării apelor pluviale de pe acoperișuri prin infiltrare în puțuri. Ulterior a fost depusă o 
cerere pentru un al treilea permis de construcție, modificativ, de către responsabilul 
proiectului, la 4 aprilie 2009, vizând adaptarea deplină a proiectului cu dispozițiile DIREN 
referitoare la gestiunea apelor pluviale. Acest al treilea permis a fost acordat la 9 martie 2010.      

Trebuie reamintit că petiționarii au sesizat tribunalul administrativ din Orléans pentru a 
solicita anularea hotărârii municipale din 24 octombrie 2007 care acordă permisul de 
construcție responsabilului de proiect și hotărârii municipale din 14 octombrie 2008 care 
emite primul permis de construcție modificativ pentru responsabilul de proiect. După 
respingerea acestei cereri, petiționarii au sesizat ulterior Curtea administrativă de apel pentru a 
solicita anularea hotărârii din 16 iunie 2009 a Tribunalului administrativ din Orléans. Se 
prevede că hotărârea în apel va fi pronunțată în cursul celui de-al doilea semestru 2010.

În această privință, se impune precizarea faptului că judecătorul administrativ este judecător 
de drept comun în Franța, având competența (și datoria) de a interpreta dreptul național în 
lumina dreptului Uniunii Europene și pentru a aplica normele acestuia din urmă. Trebuie 
subliniat faptul că, în general, Comisia Europeană este de părere că nu are vocația de a se 
substitui judecătorului național, care trebuie să garanteze aplicarea corectă a dreptului Uniunii 
Europene. În acest context, Comisia ia act de faptul că și Parlamentul European împărtășește 
această poziție de principiu, așa cum este enunțată în Rezoluția Parlamentului European 
din 6 iulie 2010 privind deliberările Comisiei pentru petiții în 2009 (2009/2139(INI), în
care, la considerentul K, se precizează următoarele:

întrucât cetățenii ar trebui, în special, să fie atenționați cu privire la faptul că 
- așa cum a recunoscut Ombudsmanul European în decizia din decembrie 
2009 care a închis ancheta cu privire la reclamația 822/2009/BU contra 
Comisiei - procedurile judiciare naționale fac parte din procesul de punere în 
aplicare a legislației europene în statele membre, iar Comisia pentru petiții 
nu poate aborda chestiuni care fac obiectul procedurilor judiciare naționale 
sau revizui rezultatele acestor proceduri;

În orice caz, se observă că Tribunalul administrativ din Orléans a hotărât că solicitările 
reclamanților trebuie să fie respinse, deoarece în special studiul Natura 2000 (iulie 2007) și 
dosarul de solicitare a permisului de construcții erau suficiente și nicio piesă din dosar nu 
duce la concluzia că proiectul ar putea avea impact asupra sitului de importanță comunitară 
„Sologne” (FR 2402001) și ariei de protecție specială „Domaine de Chambord” (FR 
FR2410024).

Cu alte cuvinte, judecătorul administrativ a hotărât că autoritățile competente nu au comis 
nicio încălcare a dreptului național aplicabil acestui caz în ceea ce privește acordarea 
permiselor de construcție responsabilului de proiect.           

Având în vedere cele de mai sus, Comisia este de părere că nu este necesar ca serviciile să dea 
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curs petițiilor 764/2006 și 133/2007, deoarece petiționarii au sesizat judecătorul național, 
competent în ceea ce privește asigurarea aplicării corecte și complete a dreptului Uniunii 
Europene, în special în domeniul mediului, inclusiv a Directivei 92/43/CEE. În plus, 
petiționarii au obținut o hotărâre care le este defavorabilă, având în vedere faptul că 
judecătorul a hotărât că permisele de construcție acordate responsabilului de proiect nu au 
avut drept rezultat nicio încălcare a legislației, inclusiv a normelor de drept intern care aplică 
legislația relevantă de mediu a Uniunii Europene.  


