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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0764/2006 dėl protesto prieš miesto plėtros projektą saugomoje 
teritorijoje neatlikus poveikio aplinkai vertinimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis 
Philippe Riglet

ir 

peticija Nr. 0133/2007 dėl protesto prieš turistų kaimelio statybą, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Jean Raoul-Duval „Les riverains des Veillas“ vardu

Peticijos Nr. 0764/2006 santrauka

Peticijos pateikėjas Philippe Riglet protestuoja prieš laisvalaikio centro statybą saugomoje 
teritorijoje, esančioje Luaro ir Šero departamente, teigdamas, kad tai pažeidžia Direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir Buveinių direktyvą 92/43/EEB. Jis teigia, kad 
projekto užsakovas neatliko išankstinio poveikio aplinkai vertinimo, kuris reikalingas tam, 
kad projektui būtų suteiktas leidimas pagal Bendrijos taisykles, apibrėžtas Direktyva 
85/337/EEB. Turizmo plėtros projektą remia Diuizono vietos valdžios institucijos, Luaro ir 
Šero regioninė taryba ir vietos valdžios institucijos, veikiančios „Sologne des Étangs“ tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoje. Peticijos pateikėjai siekia, kad Europos Sąjunga imtųsi veiksmų ir 
užtikrintų minėtų teisės aktų laikymąsi.

Peticijos Nr. 0133/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas Jean Raoul-Duval protestuoja prieš laisvalaikio centro statybą Diuizone, 
nes tai prieštarautų direktyvoms dėl laukinių paukščių apsaugos, dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (Direktyva 92/43/EEB) ir ėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Direktyva 85/337/EEB). Be to, projektas turės 
neigiamą poveikį pelkių biotopams, kurie įtraukti į teritorijų tinklą „Natura 2000“. Peticijos 
pateikėjas prašo institucijų įsikišimo.



PE406.053v01-00 2/7 CM\829622LT.doc

LT

2. Priimtinumas
Peticija Nr. 0764/2006 paskelbta priimtina 2007 m. vasario 12 d., o peticija Nr. 0133/2007 
paskelbta priimtina 2007 m. birželio 4 d.  Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Peticijos pateikėjai kalba apie turistų kaimelio statybų ir valdymo projektą Bendrijos svarbos 
teritorijoje FR2402001 „Sologne“, kuri įtraukta į tinklą „Natura 2000“. Jie tvirtina, kad 
projektas, kurį Diuizono savivaldybės Les Veillas vietovėje įgyvendintų bendrovė „Pierre et 
Vacances“, pažeistų šiuos Bendrijos teisės aktus:

 balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 79/409/EEBdėl laukinių paukščių apsaugos1 ;
 gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 

bei floros apsaugos2;
 birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 

projektų poveikio aplinkai vertinimo3. 
Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir 
remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar 
projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, 
jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę.
Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad jei, nepaisant poveikio teritorijai 
neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis planas ar projektas vis dėlto 
privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio 
pobūdžio, neatsižvelgti į visuomenės interesus, valstybė narė imasi visų kompensacinių 
priemonių, būtinų bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas 
kompensacines priemones ji praneša Komisijai. Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis 
natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis, vieninteliai argumentai, kuriuos galima 
pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar sauga, su labai svarbiomis aplinkai 
palankiomis pasekmėmis arba kitomis, Komisijos nuomone, įpareigojančiomis priežastimis 
neatsižvelgti į visuomenės interesus.
Buvo atliktas tyrimas siekiant įvertinti šio turistų kaimelio projekto poveikį natūraliai 
aplinkai, t. y. šioje „Natura 2000“ teritorijoje saugomoms buveinėms ir faunos bei floros 
rūšims. Tačiau šis tyrimas buvo atliktas spalio mėnesį, t. y. biologinei įvairovei tirti 
nepalankiu laikotarpiu. Dėl to neįmanoma tinkamai susidaryti bendro įspūdžio apie tam tikrų 
rūšių buvimą šioje teritorijoje.
Vis dėlto, jeigu šis projektas būtų įgyvendinamas, jis galėtų smarkiai paveikti penkių rūšių 
Bendrijos svarbos buveines, kurioms išsaugoti ir buvo įsteigta ši teritorija. Taip pat galėtų būti 
neigiamai paveiktos kelios faunos ir floros rūšys. Be to, turimos informacijos nepakanka 

                                               
1 baland˛io 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1).
2 gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
3 1985 m. bir˛elio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 

1985 7 5, p. 40).
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siekiant įvertinti, ar iš viso ir kokiu mastu bus daromas poveikis vienai iš prioritetinių rūšių 
(Callimorpha quadripunctaria). Nors atrodo, kad projektui numatyta vieta nepatenka į 
specialios paukščių apsaugos teritoriją (kaip nurodyta Paukščių direktyvoje), tam įvertinti 
reikėtų daugiau išsamios kartografinės medžiagos.
Iš peticijos pateikėjų pateiktos informacijos galima spręsti, kad, išskyrus anksčiau minėtą 
„Natura 2000“ teritorijos įvertinimą, joks kitas poveikio aplinkai vertinimo tyrimas nebuvo 
atliktas. Remdamasi Direktyvos 85/337/EEB 4 straipsnio 2 ir 3 dalių ir II priedo 12 punkto 
c papunkčio nuostatomis Prancūzija sprendžia, ar turėtų būti atliktas turistų kaimelio projekto 
poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Tai darydama Prancūzija turi visapusiškai atsižvelgti į 
Direktyvos 85/337/EEB III priede nustatytus kriterijus. Dėl to Komisija paprašė Prancūzijos 
valdžios institucijų pateikti poveikio aplinkai vertinimo (jei jis atliktas) ataskaitos kopiją.
Galimas šio turistų kaimelio poveikis galėtų pasireikšti ir jį statant, ir eksploatuojant, be to, 
manoma, kad dėl kaimelio reikšmingai pasikeis žmogaus veiklos poveikio šiai teritorijai 
stiprumas. Be aspektų, patenkančių į Buveinių direktyvos taikymo sritį, projektas galėtų 
paveikti kitus aplinkos aspektus dėl šių su juo susijusių dalykų: lietaus vandens drenažo, 
automobilių stovėjimo aikštelės užteršto vandens, kitų eismo sukeltų trukdžių, buitinių 
nuotekų, nuotekų vandens valymo priemonių, vandens iš plaukimo baseino šalinimo poreikio 
ir galimo poveikio elnių populiacijai.
Atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį teritorijai, neaišku, ar iš viso ir kokiu mastu svarstomi 
alternatyvūs sprendimai. Vis dėlto atrodo, kad mažiau nei už 35 km nuo Diuizono yra bent 
penki kiti panašūs turizmo projektai.
Remdamasi peticijos pateikėjų pateikta informacija 2007 m. lapkričio 29 d. Komisija nusiuntė 
raštą Prancūzijos valdžios institucijoms prašydama pateikti papildomos informacijos, kuri 
leistų visapusiškai įvertinti šį atvejį. Komisija dar negavo atsakymo iš Prancūzijos valdžios 
institucijų.

Komisija stebi šį atvejį siekdama įvertinti, kaip Prancūzija taiko Bendrijos aplinkos teisės 
aktus. Dėl to Komisija kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas ir paprašė papildomos 
informacijos apie šį projektą, t. y. veiksmus, susijusius su leidimų suteikimo procedūra, ir 
dabartinę jos eigą, taip pat informacijos apie viešąją apklausą, tinklo „Natura 2000“ ir 
aplinkos vertinimo procedūras. Kai ši informacija bus gauta, Komisija galės nuspręsti, kokių 
tolesnių veiksmų imtis, ir apie savo sprendimus nuolat informuos Peticijų komitetą.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

Po pirminio pranešimo, pateikto Peticijų komitetui, Komisija dar kreipėsi į Prancūzijos 
valdžios institucijas. Pirmiausia, remdamasi peticijos pateikėjų pateikta informacija, 2007 m. 
lapkričio mėn. Komisija nusiuntė raštą Prancūzijos valdžios institucijoms prašydama pateikti 
papildomos informacijos, kuri sudarytų galimybę visapusiškai įvertinti šį atvejį. Vis dėlto, 
atsižvelgdama į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos nepateikė jokio atsakymo į jos raštą, 
2008 m. birželio mėn. Komisija nusiuntė Prancūzijai oficialų įspėjimą dėl nepakankamo 
bendradarbiavimo, kaip apibrėžta Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnyje. 
Prancūzijos valdžios institucijos galiausiai pateikė dokumentus su didžiąja dalimi prašytos 
informacijos.

Išnagrinėjus gautus dokumentus buvo padaryta tokia pirminė išvada: projekto poveikis šiai 
„Natura 2000“ teritorijai FR2402001 „Sologne“ veikiausiai bus tikrai nedidelis, nes būtų 
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sunaikinta tik labai maža europinių sausųjų viržynų buveinės dalis, palyginti su šios buveinių 
rūšies paplitimu šioje teritorijoje. Be to, plane numatytas projekto integravimas į landšaftą ir 
tam tikros aplinkosaugos požiūriu teritorijai naudingos apsaugos priemonės, taip pat 
kompensacinės priemonės.

Vis dėlto dar turėtų būti išaiškinti kai kurie svarbūs klausimai, ypač susiję su bendrais šio ir
kitų projektų padariniais ir poveikiu vandens telkiniams (ežerėliams). Dėl to Komisija dar 
kartą kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas prašydama pateikti dokumentus, susijusius su:
 kitais projektais, ypač turizmo srities, projektuojamais netoliese „Natura 2000“ 

teritorijos FR2402001 „Sologne“, kad būtų galima įvertinti bendrą jų poveikį;
 aplinkos tyrimais, statybos leidimais ir visuomenės apklausomis;
 dalies europinių sausųjų viržynų buveinės ploto sunaikinimu;
 projektuojamo vandentiekio ir nuotekų sistemos poveikiu ežerėlių vandens kokybei.

Kai ši informacija bus gauta, Komisija galės nuspręsti, kaip elgtis, ir apie savo sprendimus 
nuolat informuos Peticijų komitetą.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

spalio 14 d. prefektūra išdavė naują statybos leidimą, kuriame reikalaujama, kad veiklos 
vykdytojas atsižvelgtų į su aplinka susijusias sąlygas, apibrėžtas Aplinkos apsaugos 
regioninės direkcijos (Direction régionale de l'Environnement (DIREN).

Vis dėlto Prancūzijos valdžios institucijos iki šiol dar nepateikė Komisijai prašytų papildomų 
dokumentų, kurie leistų išsamiai įvertinti galimą projektų poveikį aplinkai. vasario 6 d. 
Paryžiuje surengtame pasiūlymų paketui skirtame posėdyje Komisija:

i) priminė Prancūzijos valdžios institucijoms, kad jos vis dar nepateikė anksčiau prašytų 
dokumentų (informacijos apie kitus turizmo srities projektus, projektuojamus netoli 
„Natura 2000“ teritorijos FR2402001 „Sologne“, kurie šiai teritorijai galėtų turėti 
neigiamą įtaką, taip pat išsamesnės informacijos apie projekto poveikį vandens kokybei ir 
vandenvietėms);

ii) paprašė naujų dokumentų kopijų (DIREN nuomonės ir 2008 m. spalio 14 d. išduoto naujo 
statybos leidimo).

Kai visi minėti dokumentai bus pateikti, Komisija galės įvertinti, ar tikėtina, kad projektas 
darys poveikį „Natura 2000“ teritorijai „Sologne“ ir susijusiai faunai bei florai, pažeidžiant 
Buveinių direktyvos (92/43/EEB)1 ir (arba) Paukščių direktyvos (79/409/EEB)2 nuostatas. 
Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie vertinimo rezultatus.

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

                                               
1 gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
2 balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 
1979 4 25).
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Po paskutinio pranešimo Peticijų komitetui Prancūzijos valdžios institucijos pateikė dalį 
prašytos informacijos (pakeistą 2008 m. spalio 14 d. statybos leidimą, informaciją apie kitus 
turizmo srities projektus, projektuojamus netoli teritorijos, ir Aplinkos apsaugos regioninės 
direkcijos (DIREN) direktoriaus nuomonę).
Vis dar reikalinga papildoma informacija galimam projekto poveikiui „Natura 2000“ 
teritorijai FR2402001 „Sologne“ įvertinti. Paprašyta pateikti paskutines projektų 
charakteristikas ir išsamesnę informaciją apie projektų poveikį vandenvietėms.
Kai Prancūzijos valdžios institucijos pateiks visus minėtus dokumentus, Komisija galės 
įvertinti, ar tikėtina, kad projektas darys poveikį „Natura 2000“ teritorijai „Sologne“ ir 
susijusiai faunai bei florai ir galbūt bus pažeidžiamos Buveinių direktyvos (92/43/EEB) 
nuostatos. Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie vertinimo rezultatus.

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 12 d.

Prancūzijos valdžios institucijos pateikė Komisijai informaciją, kurios ši reikalavo (paskutinis 
statybos leidimas išduotas 2009 11 28, paskutiniai duomenys apie projektą, papildoma 
informacija apie vandenviečių aprūpinimą vandeniu, Regiono aplinkos direktoriaus (DIREN) 
nuomonė).

Išnagrinėjusi šią informaciją, Komisija gali daryti išvadą, kad nėra duomenų, jog projektas 
turės didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai FR 2402001 „Sologne“. Vienintelė Bendrijos 
svarbos buveinė (Europos sausieji viržynai, buveinė 4030, nurodyta Buveinių direktyvos 
92/43/EEB I priede1) šioje teritorijoje bus aptverta siekiant, kad pėstieji jos negalėtų 
nuniokoti. Miško plotas bus tvarkomas taip, kad būtų išsaugoti šios buveinės bruožai ir kad ji 
būtų netgi išplėsta. Vykdant projektą vandens tiekimas vandenvietėms nebus iš esmės 
pakeistas ir įdomiausios natūralios buveinės, susijusios su vandenvietėmis, bus apsaugotos 
(tvoros, apribota veikla vandenyje, tvarkomi krantai...). 

Taigi Komisija mano, kad projektas nepažeidžia jokių Buveinių direktyvos nuostatų, ir apie 
tai neseniai informavo peticijos pateikėją. 

8. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Abiejose peticijose protestuojama prieš laisvalaikio centro (toliau – „projektas“) statybą 
Diuizono savivaldybės teritorijoje (Luaro ir Šero departamentas, Prancūzija), vietovėje,
vadinamoje „Les Veillas“. Projektas planuojamas didžiausioje (346.184ha) Prancūzijoje 
Bendrijos svarbos teritorijoje „Sologne“ (FR2402001), kuri nurodyta 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
(toliau – „Buveinių direktyva“). Be to, projektas yra už kelių kilometrų nuo specialios 
apsaugos teritorijos „Domaine de Chambord“ (FR 2410024)2. Dėl to, kad minėtos peticijos 

                                               
1 gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos OL L 206, 1992 7 22.
2 Specialios apsaugos teritorijas paskelbia valstybės narės pagal 1979 m. balandžio 2 d. 
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remiasi panašiais argumentais ir jas pateikė ta pati asociacija, šiame komunikate jos 
aptariamos kartu. Nurodome, kad šis komunikatas papildo ankstesnįjį 2010 m. liepos mėn. 
komunikatą dėl šių dviejų peticijų ir jame atsižvelgiama į 2010 m. birželio 19 d. peticijos 
pateikėjų laišką Peticijų komiteto sekretoriatui. 

Šis projektas yra 14,45 ha ploto laisvalaikio centras, kurį sudaro 150 būstų (972 lovų), atviras 
baseinas, dvi automobilių stovėjimo aikštelės, viso 185 vietos, techninės patalpos, lankytojų 
centras ir susisiekimo tinklas, sujungiantis visą infrastruktūrą. Projekto vieta yra miškingoje 
vietovėje, jau dalinai įrengtoje priimti lankytojus, ir greta dvijų tvenkinių, Veillas ir Neuf.   

Primename, kad projekto tikslams visų pirma reikėjo pakeisti žemės naudojimo paskirties 
planą, tai buvo padaryta 2005 m. gruodžio 27 d., 2005 m. atlikus pirmąjį Natura 2000 
poveikio vertinimą1, atsižvelgiant į teigiamą tiriančiojo Komisijos nario nuomonę ir po 2005 
m. lapkričio 7 d. – gruodžio 27 d. vykusios viešos apklausos (visuomenės konsultacijos). 

Po to Diuizono savivaldybė projektui suteikė tris statybos leidimus projekto vykdytojo (Pierre 
& Vacances) vardu. Pirmasis leidimas, prieš kurį 2007 m. liepos mėn. buvo atliktas antrasis 
Natura 2000 poveikio vertinimas, suteiktas 2007 m. spalio 24 d. Antrasis keičiantysis statybos 
leidimas suteiktas 2008 m. spalio 14 d. siekiant visiškai įtraukti už aplinką atsakingos 
valstybinės institucijos, Regioninės aplinkos apsaugos direkcijos (toliau – DIREN), pateiktas 
nuomones. Tiksliau, remdamasi pagal Vandens įstatymą projekto vykdytojo pateiktu 2007 m. 
birželio 8 d. prašymu, DIREN 2007 m. liepos 16 d. ir 2008 m. spalio 2 d. pateikė teigiamas 
nuomones, su sąlyga, kad būtų išsamiau nurodytos projekto poveikio sumažinimo priemonės, 
ir kad būtų atmestas lietaus nuotėkio nuo stogų sugėrimo infiltraciniais šuliniais principo. 
2009 m. balandžio 4 d. buvo projekto vykdytojas pateikė prašymą gauti trečiąjį keičiamąjį 
statybos leidimą siekiant visapusiškai laikytis DIREN nurodymų dėl lietaus vandens nuotekų 
valdymo. Šis trečiasis leidimas suteiktas 2010 m. kovo 9 d.      

Primename, kad peticijos pateikėjai Orleano administraciniam teismui pateikė ieškinį 
siekdami panaikinti 2007 m. spalio 24 d. savivaldybės nutarimą suteikti statybos leidimą ir 
2007 m. spalio 24 d. savivaldybės nutarimą minėtajam projekto vykdytojui suteikti pirmąjį 
keičiamąjį statybos leidimą. Po to, kai ieškinys buvo atmestas, jie pateikė ieškinį Nanto 
administraciniam apeliaciniam teismui siekiant panaikinti 2009 m. birželio 16 d. Orleano 
administracinio teismo sprendimą. Nuosprendis dėl apeliacinio ieškinio turėtų būti paskelbtas 
2010 m. antrajame ketvirtyje.

Todėl norėtume nurodyti, kad Prancūzijoje administracinių bylų teisės teisėjas yra civilinių 
bylų teisėjas, kuriam suteikta kompetencija (ir prievolė) interpretuoti nacionalinę teisę 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę ir pastarąją taikyti. Taipogi norime pabrėžti, kad 
Europos Komisija mano, kad ji neturi pakeisti nacionalinio teisėjo, kuris privalo užtikrinti 
teisingą Europos Sąjungos teisės taikymą. Atsižvelgiant į tai, Komisija pažymi, kad šios 
principinės pozicijos laikosi ir Europos Parlamentas, kaip nurodoma 2010 m. liepos 6 d. 
                                                                                                                                                  
Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos.
1 Natura 200 poveikio vertinimas yra pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nuostatas būtinas bet kokių planų ar 
projektų, kurie gali reikšmingai pakeisti Natura 2000 teritoriją (Bendrijos svarbos teritoriją ir 
(arba) specialiąją apsaugos teritoriją), vertinimas, kurį reikia atlikti prieš suteikiant leidimą.   
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Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 metais 
(2009/2139(INI)) , kurioje pažymima: 

„K. kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl 
skundo 822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad 
nacionalinių teismų procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse 
narėse procedūros dalis, taigi Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, 
kurie priklauso nacionalinių teismų kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių 
teismų sprendimų,“

Bet kuriuo atveju pažymime, kad Orleano administracinis teismas nusprendė, kad ieškovų 
prašymai turi būti atmesti dėl to, kad Natura 2000 poveikio tyrimo (2007 m. liepos mėn.) ir 
prašymo gauti statybos leidimą bylos pakanka spręsti, ir kad nei viena bylos dalis nerodo, kad 
projektas galėtų daryti poveikį Bendrijos svarbos teritorijai „Sologne“ (FR2402001) ir 
specialios apsaugos teritorijai „Domaine de Chambord“ (FR 2410024).

Kitaip tariant, administracinių bylų teisėjas nusprendė, kad kompetentingos institucijos 
nepadarė jokio statybos leidimo projekto vykdytojui suteikimui taikytinos nacionalinės teisės 
pažeidimo.           

Taigi, atsižvelgiant į anksčiau minėtus faktus, Komisija mano, kad jos tarnybos neturi tęsti 
peticijų Nr. 764/2006 ir Nr. 133/2007 nagrinėjimo, kadangi peticijos pateikėjai pateikė ieškinį 
nacionaliniam teismui, kompetentingam užtikrinti teisingą ir visišką Europos Sąjungos teisės 
taikymą, visų pirma aplinkos apsaugos klausimais, įskaitant Direktyvą 91/43/EEB. Taigi, 
minėtieji peticijų pateikėjai gavo jiems nepalankų nuosprendį, kadangi teisme buvo nuspręsta, 
kad projekto vykdytojui suteiktais statybos leidimais nebuvo padaryta jokių teisės pažeidimų, 
įskaitant galiojančios Europos Sąjungos aplinkos teisės įgyvendinimo nacionalinės teisės 
taisykles.  


