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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0764/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Philippe 
Riglet, par pilsētvides attīstības projekta īstenošanu aizsargājamā teritorijā bez 
iepriekš veikta ietekmes uz vidi novērtējuma

un

lūgumraksts Nr. 0133/2007, ko Les riverains des Veillas vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Jean-Raoul Duval, par tūristu ciemata celtniecību

Lūgumraksta Nr. 0764/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Philippe Riglet iebilst pret atpūtas centra projekta īstenošanu 
aizsargājamā teritorijā, kas atrodas Loir et Cher apgabalā, un apgalvo, ka tiek pārkāpta 
Direktīva 79/409/EEK (par savvaļas putnu aizsardzību) un Direktīva 92/43/EEK (dabisko 
dzīvotņu direktīva). Viņš norāda, ka projekta īstenotājs nav veicis iepriekšēju ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas ir nepieciešams projekta īstenošanas atļaujas piešķiršanai atbilstoši 
Direktīvā 85/337/EEK paredzētajiem Kopienas noteikumiem. Tūrisma attīstības projektus 
atbalsta Dhuizon pašvaldības iestādes, Loir et Cher reģionālā padome un teritorijas Sologne 
des étangs „Natura 2000” vietējās iestādes. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas 
Savienība nodrošina iepriekš minēto tiesību aktu ievērošanu.

Lūgumraksta Nr. 0133/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Jean Raoul-Duval iebilst pret tūristu ciemata celtniecību Duhizon
apvidū un apgalvo, ka šis projekts ir pretrunā direktīvai par savvaļas putnu aizsardzību un 
direktīvai par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas aizsardzību 
(Direktīva 92/43/EK), kā arī direktīvai par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (Direktīva 85/337). Turklāt šis projekts negatīvi ietekmēs mitrāju biotopu, 
kurš iekļauts „Natura 2000” tīklā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina iestādes iejaukties.
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2. Pieņemamība
Lūgumraksts Nr. 0764/2006 atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. februārī, un lūgumraksts 
Nr. 0133/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā.

Lūgumraksta iesniedzēji min atpūtas ciemata celtniecības un pārvaldības projektu Kopienas 
nozīmes teritorijā FR 2402001 „Sologne”, kas ir iekļauta „Natura 2000” tīklā. Viņi sūdzas, ka 
projekts, ko Dhuizon pašvaldības Les Veillas teritorijā īstenos uzņēmums „Pierre et Vacances”, 
pārkāptu šādus Kopienas tiesību aktus:

 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK1 par savvaļas putnu aizsardzību;
 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, savvaļas 

faunas un floras aizsardzību;
 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu 

projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu par jebkuru plānu vai projektu, kas ar 
„Natura 2000” teritoriju tieši nav saistīts vai nav vajadzīgs tās apsaimniekošanai, bet var to 
būtiski ietekmēt, ir jāveic atbilstīgs to ietekmes uz teritoriju novērtējums, ņemot vērā 
teritorijas aizsardzības mērķus. Izvērtējot novērtējuma rezultātus un, ja nepieciešams, 
noskaidrojot sabiedrības viedokli, kompetentās iestādes atbalsta plānu vai projektu tikai tad, ja 
ir pārliecība, ka tas neradīs nelabvēlīgu ietekmi uz attiecīgās teritorijas viengabalainību.
Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktu, ja, neraugoties uz negatīvu novērtējumu 
un trūkstot alternatīviem risinājumiem, plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno, jo tas ir saistīts ar 
neatliekamām un īpašām sabiedrības interesēm, arī sociālām un ekonomiskām interesēm, tad 
dalībvalsts veic visus nepieciešamos kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu vispārējo 
saskaņotību ar „Natura 2000” teritoriju aizsardzību. Tās informē Komisiju par šiem 
kompensācijas pasākumiem. Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes 
veids un/vai prioritāra suga, tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības 
aizsardzību vai sabiedrības drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc 
Komisijas atzinuma, citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.
Tika veikts pētījums, lai novērtētu šā atpūtas ciemata ietekmi uz dabisko vidi, ko veido šajā 
„Natura 2000” teritorijā sastopamās dzīvotnes un sugas. Taču šis pētījums tika veikts oktobrī, 
kas nav piemērots gadalaiks bioloģiskās daudzveidības pētījumu veikšanai, un tādēļ nebija 
iespējams iegūt atbilstošu pārskatu par to, vai teritorijā ir vai nav pārstāvētas noteiktas sugas.
Tomēr, ja šis projekts tiks īstenots, tas nozīmīgi ietekmēs piecus Kopienas nozīmes dzīvotņu 
veidus, kuru aizsardzībai ir noteikta šī teritorija. Tiks ietekmētas vairākas faunas un floras 
sugas, un no pieejamās informācijas nav iespējams novērtēt, vai un cik lielā mērā tiks 
ietekmēta viena no prioritārajām sugām (Callimorpha quadripunctaria). Kaut gan projekts 
                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979., 

1. lpp.)
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.)
3 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 

vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.)
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netiks īstenots putnu īpaši aizsargājamā teritorijā (kas noteikta ar Putnu direktīvu), tomēr, lai 
novērtētu iespējamo ietekmi, ir jāveic detalizētāka kartogrāfija.
No lūgumraksta iesniedzēju sniegtās informācijas izriet, ka papildus jau minētajam 
„Natura 2000” novērtējumam citi pētījumi ietekmes uz vidi novērtēšanai nav veikti. Saskaņā 
ar Direktīvas 85/337/EEK 4. panta 2. un 3. punktu, kā arī II pielikuma 12.c) punktu jautājums 
par to, vai saistībā ar atpūtas ciemata celtniecības projektu ir jāveic IVN, ir jāizlemj Francijai. 
Pieņemot lēmumu, Francijai ir pilnībā jāņem vērā Direktīvas 85/337/EEK III pielikumā 
noteiktie kritēriji. Tādēļ Komisija ir Francijas iestādēm lūgusi nosūtīt IVN kopiju, ja šāds 
novērtējums ir veikts.
Atpūtas ciemats var ietekmēt vidi gan celtniecības, gan arī ekspluatācijas posmā. Ir 
sagaidāms, ka tas izraisīs cilvēku radītās slodzes palielināšanos šajā teritorijā. Papildus 
Dzīvotņu direktīvas darbības jomā esošajiem jautājumiem tas var ietekmēt vidi arī citos 
aspektos un vairākos veidos, piemēram, lietus ūdens drenāža, notekūdeņi no autostāvvietas, 
citi transporta izraisīti traucējumi, sadzīves notekūdeņi, vajadzība veikt sadzīves notekūdeņu 
apstrādi, ūdens izlaišana no peldbaseina. Netiek ņemta vērā arī iespējamā ietekme uz briežu 
populāciju.
Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz šo teritoriju, nav noskaidrots, vai un cik lielā mērā 
ir izskatīti iespējamie alternatīvie risinājumi. Taču izrādās, ka ir vēl vismaz pieci līdzīgi 
tūrisma projekti, kurus paredzēts īstenot vietās, kas atrodas tuvāk par 35 km no Dhuizon.
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija 2007. gada 
29. novembrī Francijas iestādēm nosūtīja vēstuli, kurā lūdza sniegt papildu informāciju, kas 
dotu iespēju detalizēti novērtēt šo gadījumu. Līdz šim Komisija nav saņēmusi atbildi no 
Francijas iestādēm.

Komisija seko šai lietai, lai novērtētu, kā Francijā tiek ievēroti Kopienas tiesību akti vides 
jomā. Tādēļ Komisija Francijas iestādēm pieprasīja papildu informāciju saistībā ar šo 
projektu, proti, par veiktajiem pasākumiem un pašreizējo situāciju saistībā ar atļaujas 
piešķiršanas procedūru, kā arī informāciju par sabiedrisko aptauju, „Natura 2000” un vides 
novērtējumus. Tiklīdz šī informācija tiks saņemta, Komisija varēs izlemt, kā rīkoties, un par 
to informēs Lūgumrakstu komiteju.

4. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Papildus sākotnējam Lūgumrakstu komitejai nosūtītajam paziņojumam Komisija sazinājās ar 
Francijas varas iestādēm. Balstoties jo īpaši uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, 
Komisija 2007. gada novembrī nosūtīja vēstuli Francijas varas iestādēm, lūdzot papildu 
informāciju, lai šo lietu varētu detalizētāk izvērtēt. Tā kā Francijas varas iestādes uz šo vēstuli 
neatbildēja, Komisija, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu, 
2008. gada jūnijā Francijai nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli par nepietiekamu sadarbību. 
Francijas varas iestādes pēc tam atsūtīja dokumentus, kuros bija sniegta lielākā daļa no 
prasītajām ziņām.

Pieejamo dokumentu analīze ir ļāvusi izdarīt šādu provizorisku secinājumu — šā projekta 
ietekme uz „Natura 2000” teritoriju FR 2402001 „Sologne”, šķiet, ir samērā neliela, jo ietu 
zudumā tikai ļoti neliela daļa Eiropas sauso virsāju dzīvotņu, kas ir šajā teritorijā satopamais 
dzīvotņu tips. Plānā paredzēta arī projekta integrācija ainavā, kā arī noteikti dabas 
aizsardzības pasākumi, kas nāktu par labu šīs teritorijas ekoloģiskajām interesēm, kā arī 
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kompensējoši pasākumi.

Tomēr būtu jānoskaidro vēl daži svarīgi jautājumi, īpaši attiecībā uz kumulatīvajām ietekmēm 
kopā ar citiem projektiem, kā arī ietekmi uz ūdenstilpēm (ezeriem). Tādēļ Komisija nosūtīja 
vēl vienu vēstuli Francijas varas iestādēm, lūdzot tās iesniegt dokumentus par šādiem 
tematiem:
 citi projekti, jo īpaši tādi, kas skar tūrisma sfēru un ir plānoti „Natura 2000” teritorijā 

FR 2402001 „Sologne”, lai varētu izvērtēt kumulatīvās ietekmes;
 pētījumu attiecībā uz vidi, būvatļauju un sabiedrības aptaujas rezultāti;
 Eiropas sausā virsāja dzīvotnes daļējs zudums;
 projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ietekme uz ezeru ūdens kvalitāti.

Kad šī informācija būs saņemta, Komisija spēs izlemt, kā rīkoties tālāk, un informēs par to arī 
Lūgumrakstu komiteju.

5. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā.

Vietējā prefektūra 2008. gada 14. oktobrī izsniedza jaunu būvatļauju, kurā uzņēmējam bija 
noteikta prasība ņemt vērā „Direction régionale de l'Environnement” (DIREN) noteiktās 
prasības attiecībā uz vidi.

Tomēr Francijas iestādes līdz šim nav Komisijai iesniegušas prasītos papildu dokumentus, 
pamatojoties uz kuriem varētu veikt minēto projektu vides ietekmes visaptverošu 
novērtējumu. Kompleksajā sanāksmē, kas notika 2009. gada 6. februārī Parīzē, Komisija:

i) atgādināja Francijas iestādēm, ka tās vēl arvien nav iesniegušas iepriekš pieprasītos 
dokumentus (informāciju par citiem ar tūrismu saistītiem projektiem, kuri plānoti minētā 
projekta tuvumā un kuri var ietekmēt „Natura 2000” teritoriju FR 2402001 „Sologne”, kā 
arī precīzāku informāciju par projekta ietekmi uz ūdens kvalitāti un dīķu ūdens apgādi);

ii) lūdza iesniegt jauno dokumentu (DIREN atzinuma, 2008. gada 14. oktobrī izsniegtās 
būvatļaujas) kopijas.

Līdzko būs iesniegti visi minētie dokumenti, Komisija varēs novērtēt, vai minētajam 
projektam būs tāda ietekme uz „Natura 2000” teritoriju FR 2402001 „Sologne”, kā arī uz ar to 
saistīto floru un faunu, kas pārkāpj Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK)1 un/vai Putnu direktīvu 
(79/409/EEK)2. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par veiktās izpētes rezultātiem.

6. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī.

Kopš pēdējās sazināšanās ar Lūgumrakstu komiteju Francijas varas iestādes ir nosūtījušas 
daļu no pieprasītās informācijas (grozījums 2008. gada 14. oktobra būvniecības atļaujā, 
informācija par citu ar tūrismu saistītu projektu būvniecību apkārtnē un Reģionālās vides 
pārvaldes (DIREN) atzinums).

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.)
2 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.04.1979.)
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Lai novērtētu iespējamo projekta ietekmi uz „Natura 2000” teritoriju FR 2402001 „Sologne”, 
ir vēl nepieciešama papildu informācija. Ir pieprasīts jaunākais projektu raksturojums un arī 
daudz sīkāka informācija par projektu ietekmi uz ūdens piegādi dīķim.
Tiklīdz Francijas varas iestādes būs iesniegušas visus iepriekš minētos dokumentus, Komisija 
varēs izvērtēt, vai projekts var radīt būtisku ietekmi uz „Natura 2000” teritoriju „Sologne” un 
tās faunu un floru, iespējams, pārkāpjot Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) noteikumus.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par veiktās izpētes rezultātiem.

7. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā.

Francijas iestādes ir iesniegušas Komisijai nepieciešamo informāciju (pēdējo būvatļauju, kas 
datēta ar 28/11/2009, pēdējo projekta raksturojumu, papildu informāciju par dīķu ūdens 
apgādi, Reģionālās vides pārvaldes (DIREN) atzinumu).

Komisija pēc šīs informācijas pārbaudes nāk pie slēdziena, ka nekas nenorāda uz ievērojamu 
projekta ietekmi uz „Natura 2000” teritoriju FR 2402001 „Sologne”. Vienīgais Kopienas 
nozīmes dzīvotnes veids šajā teritorijā (Eiropas sausie virsāji — dzīvotne 4030, kā norādīts 
Direktīvas 92/43/EEK1 I pielikumā) tiks iežogots, lai novērstu kaitējumu, ko varētu radīt 
gājēji. Meža platību apsaimniekos tā, lai saglabātu šā dzīvotnes veida augšanas īpašības un pat 
palielinātu tā izplatību. Projekts ievērojami nemainīs dīķu ūdens apgādi, un interesantākās 
dabiskās dzīvotnes, kas saistītas ar dīķiem, tiks aizsargātas (izmantojot nožogojumus, 
samazinot darbības uz ūdens, apsaimniekojot krasta teritoriju utt.). 

Tādēļ Komisija uzskata, ka projekts nav pretrunā Dzīvotņu direktīvas noteikumiem, un ir 
nesen attiecīgi informējusi lūgumraksta iesniedzēju par to. 

8. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Lūgumrakstu iesniedzēji kopumā iebilst pret atpūtas centra projekta (turpmāk tekstā —
„projekts”) īstenošanu Dhuizon pašvaldības Les Veillas teritorijā (Loire-et-Cher apgabalā 
Francijā).
 Projekts īstenots Kopienas nozīmes teritorijā (346.184ha) „Sologne” (FR 2402001), uz kuru 
attiecas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK  par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (turpmāk tekstā — „Dzīvotņu direktīva”). Turklāt tā ir vieta, kas 
atrodas dažu kilometru attālumā no īpaši aizsargājamas teritorijas „Domaine de Chambord” 
(FR 2410024)2. Tā kā minēto lūgumrakstu pamatā ir līdzīga argumentācija un tos ir iesniegusi 
viena un tā pati apvienība, šajā rakstiskajā paziņojumā tos izskata abus kopā. Ar šo 
paziņojumu papildina iepriekšējo 2010. gada jūlija rakstisko paziņojumu par abiem 
minētajiem lūgumrakstiem un tajā īpaši ņem vērā lūgumrakstu iesniedzēju 2010. gada 
19. jūnija vēstuli Lūgumrakstu komitejas sekretariātam. 
                                               
1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.)
2 Īpaši aizsargājamas teritorijas ir teritorijas, ko dalībvalstis ir noteikušas saskaņā ar 1979. gada 2. aprīļa 

Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.
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Minētais projekts ir 14,45 ha liels atpūtas ciemats, kurā ir 150 dzīvokļi (972 gultasvietas), 
brīvdabas peldbaseins, divi autostāvvietu laukumi, kas paredzeti 185 automašīnām, tehnisko 
iekārtu telpa, uzņemšanas dienests, kā arī kopīgs ceļu infrastruktūras tīkls. Atpūtas ciemats 
atrodas meža teritorijā pie ezeriem l'Etang des Veillas un l'Etang Neuf, un šī teritorija jau ir 
daļēji labiekārtota, nodrošinot publiskā transporta piekļuvi tai.   

Būtu jānorāda — lai īstenotu projektu, vispirms bija jāveic izmaiņas zemes izmantošanas 
plānā (turpmāk tekstā — „ZIP”). Šīs izmaiņas ieviesa 2005. gada 27. decembrī pēc tam, kad 
bija veikts pirmais „Natura 2000” ietekmes novērtējums (turpmāk tekstā — „pētījums „Natura 
2000””)1 un ņemot vērā pārbaudītājiestādes pozitīvo atzinumu, kā arī sabiedriskās aptaujas 
rezultātus (apspriešanās ar sabiedrību), kura notika no 2005. gada 7. novembra līdz 
7. decembrim.

Pēc tam projektam tika sagatavotas trīs būvatļaujas, kuras Dhuizon pašvaldība izsniedza 
projekta īstenotājam (Pierre & Vacances). Pirmo būvatļauju izsniedza 2007. gada 24. oktobrī 
pēc tam, kad bija veikts otrs „Natura 2000” pētījums (2007. gada jūlijs). Otru būvatļauju ar 
grozījumiem piešķīra 2008. gada 14. oktobrī, un tai pilnībā bija jāatbilst prasībām, kas 
izklāstītas par vides jautājumiem atbildīgās valsts iestādes — Reģionālās vides pārvaldes 
(turpmāk tekstā — „DIREN”) — sniegtajā atzinumā. Ņemot vērā atļauju, ko piešķīra saskaņā 
ar tiesību aktu par ūdens apsaimniekošanu un ko projekta īstenotājs iesniedza 2007. gada 
8. jūnijā, DIREN 2007. gada 16. jūlijā un 2008. gada 2. oktobrī sniedza pozitīvus atzinumus ar 
nosacījumu, ka projekta īstenotājs precizē pasākumus, ar kuriem tiek mazināta ietekme uz 
vidi, un novērš to, ka no namu jumtiem pilošais lietus ūdens nonāk nosēdbaseinos. 
Visbeidzot, 2009. gada 4. aprīlī projekta īstenotājs pieprasīja trešo būvatļauju ar grozījumiem, 
saskaņā ar kuru projekta mērķim bija pilnībā jāatbilst DIREN noteikumiem par lietus ūdens 
apsaimniekošanu. Šo trešo būvatļauju izsniedza 2010. gada 9. martā.      

Lūgumrakstu iesniedzēji vērsās pie Orleānas administratīvās tiesas, lai panāktu, ka 
pašvaldības 2007. gada 24. oktobra rīkojums, ar ko projekta īstenotājam dod atļauju 
būvniecībai, tiek anulēts. Pēc tam, kad lūgumrakstu iesniedzēju prasība tika noraidīta, viņi 
vērsās pie Nantes administratīvās apelācijas tiesas, lai panāktu Orleānas administratīvās tiesas 
2009. gada 16. jūnija lēmuma atcelšanu. Administratīvajai apelācijas tiesai lēmums būtu 
jāpieņem 2010. gada otrajā pusē.

Šajā sakarībā jāprecizē, ka Francijā administratīvais tiesnesis ir tiesnesis, kura kompetences 
joma ir vispārējās tiesības un kura kompetence (un pienākums) ir interpretēt valsts tiesības 
Savienības tiesību kontekstā, lai piemērotu pēdējās. Turklāt jāuzsver, ka Komisija neuzskata, 
ka tai būtu jāaizstāj valsts tiesnesis, kura pienākums ir garantēt Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. Šajā kontekstā Komisija atzīmē, ka šo principiālo nostāju atbalsta Eiropas 
Parlaments un tā ir minēta Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par Lūgumrakstu 
komitejas darbību 2009. gadā (2009/2139(INI)), kuras K. punktā ir teikts:

                                               
1 Ietekmes novērtējums „Natura 2000” ir pētījums, kas saskaņā ar Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 

92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktu ir veicams visos 
plānos vai projektos, kuri varētu būtiski ietekmēt minēto „Natura 2000” teritoriju (Kopienā nozīmīgu teritoriju 
un / vai īpaši aizsargājamu teritoriju), un kas ir jāveic pirms atļaujas izsniegšanas.   



CM\829622LV.doc 7/7 PE406.053/REV Vv

LV

„K. tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada 
decembra lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU 
pret Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir 
daļa no Eiropas tiesību aktu īstenošanas dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu 
komiteja nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi dalībvalstu tiesvedībai, kā 
arī nevar pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu.”

Katrā ziņā ir jānorāda, ka Orleānas administratīvās tiesas tiesnesis ir konstatējis, ka sūdzības 
iesniedzēju prasības būtu jānoraida īpaši tādēļ, ka pētījums „Natura 2000” (2007. gada jūlijs) 
un būvatļaujas pieprasījums bija pietiekami un nekas šajos dokumentos nenorāda uz to, ka 
projekts varētu ietekmēt Kopienas nozīmes teritoriju „Sologne” (FR 2402001) un īpaši 
aizsargājamo teritoriju „Domaine de Chambord” (FR FR2410024).

Citiem vārdiem sakot, administratīvās tiesas tiesnesis nolēma, ka atbildīgās iestādes saistībā ar 
projekta īstenotājam izsniegtajām atļaujām nav pārkāpušas šajā gadījumā piemērojamos valsts 
tiesību aktus.           

Tādēļ Komisija uzskata, ka tās dienestiem vairs nebūtu jāizskata lūgumraksti Nr. 764/2006 un 
Nr. 133/2007, jo lūgumrakstu iesniedzēji ir vērsušies pie valsts tiesneša, kurš atbild par ES 
tiesību aktu, jo īpaši ES tiesību aktu vides jomā, kā arī Direktīvas 92/43/EEK pareizu un 
pilnīgu īstenošanu. Turklāt lūgumrakstu iesniedzēji ir panākuši sev nelabvēlīgu tiesas 
lēmumu, jo tiesnesis ir lēmis, ka projekta īstenotājam piešķirtās atļaujas nav pretrunā tiesību 
aktiem un ar tiem netiek pārkāpti valsts tiesību akti, ar kuriem būtu jāīsteno attiecīgais ES 
tiesību akts vides jomā.  


