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Przedmiot: Petycja 0764/2006, którą złożył Philippe Riglet (Francja) w sprawie sprzeciwu 
wobec przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarze miejskim na terenie 
chronionym, prowadzonego bez wcześniejszej oceny oddziaływania na 
środowisko

oraz

petycja 0133/2007, którą złożył Jean Raoul-Duval (Francja) w imieniu 
„Les riverains des Veillas”, w sprawie sprzeciwu wobec budowy wioski 
turystycznej

1. Streszczenie petycji 0764/2006

Składający petycję sprzeciwia się planowanej budowie ośrodka wczasowego na obszarze 
chronionym w departamencie Loir et Cher, twierdząc, że narusza to przepisy dyrektywy 
79/409/EWG (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) i dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG.
Składający petycję twierdzi, że inwestor nie przeprowadził wstępnej oceny oddziaływania na 
środowisko, która jest konieczna do zatwierdzenia przedsięwzięcia zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi przyjętymi na mocy dyrektywy 85/337/EWG. Inwestycję popierają władze 
miejskie Dhuizon, rada departamentu Loir et Cher i władze lokalne na obszarze objętym 
programem Natura 2000 „Sologne des étangs”.  Składający petycję zwraca się do Unii 
Europejskiej o podjęcie działań, które zapewnią przestrzeganie wyżej wspomnianego 
prawodawstwa.

Streszczenie petycji 0133/2007

Składający petycję zgłasza protest w związku z proponowaną budową wioski turystycznej 
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w Dhuizon. Jego zdaniem budowa ta będzie niezgodna z dyrektywą w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa 92/43/WE), 
oraz z dyrektywą w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa 85/337). Ponadto przedsięwzięcie to będzie 
miało zgubny wpływ na siedliska bagienne wchodzące w skład sieci Natura 2000. Składający 
petycję zwraca się do instytucji o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja 0764/2006 uznana została za dopuszczalną dnia 12 lutego 2007 r., a petycja 
0133/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 4 czerwca 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o  dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Składający petycje odnoszą się do przedsięwzięcia budowy i zarządzania ośrodkiem 
wczasowym na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty FR2402001 „Sologne”, który 
wchodzi w skład sieci Natura 2000. Twierdzą oni, że przedsięwzięcie to, które miałoby być 
realizowane przez firmę „Pierre et Vacances” na obszarze Les Veillas, w gminie Dhuizon, 
naruszałoby następujące instrumenty prawa wspólnotowego:

 dyrektywę Rady 79/409/EWG1 z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa;

 dyrektywę Rady 92/43/EWG2 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

 dyrektywę Rady 85/337/EWG3 z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak 
i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG, jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla 
danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak 
zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego 
interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, 
państwo członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia 
                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 
z 25.4.1979, s. 1).
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
3 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40).
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ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo 
członkowskie informuje Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego 
i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które 
można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 
publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po 
wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego.
Przeprowadzono ocenę skutków budowy ośrodka wypoczynkowego dla środowiska 
naturalnego, w tym siedlisk i gatunków występujących na terenie Natura 2000. Jednak 
działania te podjęto w październiku, a jest to pora niesprzyjająca badaniu różnorodności 
biologicznej. Dlatego nie można uzyskać właściwego oglądu co do obecności niektórych 
gatunków.
Realizacja przedsięwzięcia mogłaby mieć znaczący wpływ na pięć typów siedlisk o znaczeniu 
dla Wspólnoty, dla ochrony których wytyczono rzeczony teren. Przedsięwzięcie może też 
oddziaływać na kilka gatunków fauny i flory, a na podstawie przekazanych informacji nie 
można stwierdzić, czy i w jakim zakresie obejmie ono swoim wpływem jeden gatunek 
priorytetowy (Callimorpha quadripunctaria). Choć nie wydaje się, by przedsięwzięcie 
realizowano na obszarze objętym specjalną ochroną ptaków (określonym w dyrektywie 
ptasiej), potrzebna jest bardziej szczegółowa dokumentacja kartograficzna, by stwierdzić czy 
rzeczywiście tak jest.
Z informacji przedstawionych przez składających petycje wynika, że oprócz wspomnianej 
oceny Natura 2000 nie przeprowadzono żadnej innej analizy środowiskowej.  Zgodnie z art. 4 
ust. 2 i 3 oraz załącznikiem II punkt 12 lit. c) dyrektywy 85/337/EWG Francja musi określić, 
czy w odniesieniu do przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowego 
należy przeprowadzić OOŚ. Czyniąc to, Francja musi w pełni uwzględnić kryteria określone 
w załączniku III do dyrektywy 85/337/EWG. W tym kontekście Komisja zwróciła się do 
władz francuskich o kopię OOŚ – jeżeli takowa istnieje.
Ewentualne oddziaływanie rzeczonego ośrodka wczasowego może być odczuwalne zarówno 
na etapie budowy, jak i użytkowania. Należy spodziewać się, że spowoduje on znaczące 
zmiany w zakresie obecności ludzkiej na tym terenie. Oprócz kwestii uwzględnionych 
w dyrektywie siedliskowej ośrodek może w różny sposób oddziaływać na środowisko, na 
przykład powodować: osuszanie wód deszczowych, zanieczyszczanie wody wywołane 
obecnością parkingu dla samochodów, inne zakłócenia związane z ruchem, powstawanie 
ścieków bytowych, konieczność oczyszczania ścieków i odprowadzenia wody z basenu; może 
też mieć  wpływ na populację jeleni.
Mając na uwadze potencjalnie negatywne skutki dla rzeczonego obszaru, nie jest jasne, czy 
i w jakim zakresie przeanalizowano rozwiązania alternatywne. Wydaje się jednak, że 
w promieniu 35 km od Dhuizon realizowanych jest co najmniej pięć innych przedsięwzięć 
turystycznych o podobnym charakterze.
W oparciu o informacje przekazane przez składających petycje w dniu 29 listopada Komisja 
2007 r. wystosowała do władz francuskich pismo, w którym zwraca się o dodatkowe dane, 
które pozwoliłyby jej na dokonanie szczegółowej oceny rzeczonej sprawy. Komisja nie 
otrzymała jeszcze odpowiedzi od władz francuskich.

Komisja śledzi sprawę, tak aby dokonać oceny stosowania wspólnotowego prawa 
w dziedzinie ochrony środowiska przez Francję. W tym kontekście Komisja zwróciła się na 
piśmie do władz francuskich o dalsze informacje na temat rzeczonego przedsięwzięcia, 
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a konkretnie faz i aktualnego etapu procedury wydawania zezwolenia, danych na temat 
zapytań publicznych, Natury 2000 oraz oceny oddziaływania na środowisko. Po otrzymaniu 
takich informacji Komisja będzie mogła podjąć decyzję w sprawie dalszego postępowania.
Będzie ona informować o tym Komisję Petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Po wydaniu początkowego komunikatu przekazanego Komisji Petycji Komisja skontaktowała 
się z władzami francuskimi. W oparciu przede wszystkim o informacje przekazane przez 
składającego petycję Komisja wystosowała w listopadzie 2007 r. pismo do władz francuskich, 
zwracając się o dodatkowe informacje, tak aby móc dokonać szczegółowej oceny 
przedmiotowej sprawy. Ponieważ jednak władze francuskie nie udzieliły odpowiedzi na 
rzeczone pismo, w czerwcu 2008 r. Komisja na podstawie art. 10 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską wystosowała do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia ze względu 
na brak współpracy. Ostatecznie władze francuskie przekazały dokumentację zawierającą 
większość wnioskowanych informacji.

Analiza dostępnej dokumentacji doprowadziła do następującej konkluzji wstępnej: wpływ 
przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 FR2402001 „Sologne” wydaje się 
raczej znikomy, ponieważ utracona zostanie tylko bardzo niewielka część siedlisk 
europejskich suchych wrzosowisk w stosunku do zakresu występowania tego typu siedliska 
na przedmiotowym obszarze. Ponadto plan ten przewiduje uwzględnienie w przedsięwzięciu 
krajobrazu i pewnych środków ochrony na rzecz użytków ekologicznych na odnośnym 
terenie, jak również środków wyrównawczych.

Niemniej jednak należy wyjaśnić jeszcze pewne istotne kwestie, w szczególności dotyczące 
skumulowanych skutków w połączeniu z innymi przedsięwzięciami oraz wpływu na zbiorniki 
wodne (jeziora). A zatem Komisja ponownie napisała do władz francuskich, zwracając się 
o przekazanie dokumentacji dotyczącej:
 innych przedsięwzięć, w szczególności turystycznych, planowanych na obszarze Natura 

2000 FR2402001 „Sologne” w celu dokonania oceny skumulowanego wpływu;
 studium środowiskowego, pozwolenia na budowę i konsultacji publicznych;
 częściowej utraty obszaru siedlisk europejskich suchych wrzosowisk;
 wpływu związanych z przedsięwzięciem dostaw wody i ścieków na jakość wody 

w jeziorach.

Po otrzymaniu tych informacji Komisja będzie mogła podjąć decyzję co do dalszego 
postępowania i w odpowiedni sposób powiadomi Komisję Petycji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2010 r.

Dnia 14 października 2008 r. prefektura wydała nowe pozwolenie na budowę, w którym 
zobowiązała wykonawcę do uwzględnienia warunków mających wpływ na środowisko, 
określonych przez regionalną dyrekcję ds. środowiska naturalnego (Direction régionale de 
l'Environnement, DIREN).  
Jednak władze francuskie do tej pory nie dostarczyły Komisji żądanych dodatkowych 
dokumentów, na podstawie których należy przeprowadzić wyczerpującą ocenę możliwych 
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skutków projektu dla środowiska. W trakcie spotkania w sprawie petycji, które odbyło się 
6 lutego 2009 r. w Paryżu, Komisja:
(i) przypomniała władzom francuskim, że nie przekazały żądanych wcześniej dokumentów 
(informacji dotyczących innych przedsięwzięć turystycznych planowanych w pobliżu 
projektu, które mogłyby oddziaływać na obszar FR2402001 „Sologne” objęty siecią Natura 
2000 oraz bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu projektu na jakość wody i stan 
wody w stawie);
(ii) zwróciła się z prośbą o kopię nowych dokumentów (opinii DIREN, nowego pozwolenia 
na budowę z dnia 14.10.2008 r.).

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych dokumentów Komisja będzie mogła ocenić 
prawdopodobieństwo oddziaływania projektu na obszar „Sologne” objęty siecią Natura 2000, 
a także na znajdującą się tam faunę i florę, które oznaczałoby naruszenie przepisów dyrektywy 
siedliskowej (92/43/EWG)1 i/lub dyrektywy ptasiej (79/409/EWG)2. Komisja będzie na bieżąco 
informować Komisję Petycji o wynikach tej oceny.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dnia 17 grudnia 2009 r.

Od ostatniego komunikatu wysłanego do Komisji Petycji francuskie władze przysłały część 
wymaganych informacji (zmianę zezwolenia na budowę z dnia 14 października 2008 r., 
informacje dotyczące innej infrastruktury turystycznej planowanej w sąsiedztwie oraz opinię 
wydaną przez regionalną dyrekcję ds. środowiska naturalnego – DIREN).
Nadal potrzeba pewnych dodatkowych informacji, by ocenić wpływ projektu na obszar 
„Sologne” objęty siecią Natura 2000 – FR 2402001. Zwrócono się o udostępnienie najnowszych 
charakterystyk projektów oraz o bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu projektu na 
stan wody w stawie.
Kiedy wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostaną dostarczone przez władze francuskie, 
Komisja będzie w stanie ocenić, czy projekt może mieć znaczący wpływ na obszar „Sologne” 
objęty siecią Natura 2000 oraz występującą na nim faunę i florę i tym samym naruszać przepisy 
dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG)3. Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji 
o wynikach tej oceny.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.

Francuskie władze przekazały Komisji żądane informacje (najnowsze pozwolenie na budowę 
z dnia 28 listopada 2009 r., ostatni opis projektu, a także dodatkowe informacje odnośnie stanu 
wody w stawach oraz opinię regionalnej dyrekcji ds. środowiska naturalnego (DIREN).
Zgodnie z przeprowadzoną analizą powyższych danych, Komisja stwierdza, że nic nie wskazuje 
na negatywny wpływ przedsięwzięcia na obszar FR 2402001 „Sologne” objęty siecią Natura 
2000. Jedyne występujące na tym terenie siedlisko o dużym znaczeniu dla Wspólnoty 
(europejskie suche wrzosowiska – siedlisko 4030 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dz.U. L 103 
z 25.4.1979.
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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siedliskowej 92/43/EWG)1 zostanie ogrodzone, tak by uniknąć jego ewentualnego zniszczenia 
przez przechodniów. Zalesienie terenu będzie odbywało się tak, by utrzymać właściwości tego 
siedliska, a nawet, by je rozszerzyć. Rzeczone przedsięwzięcie nie wpłynie zasadniczo na jakość 
wody w stawach a większość wodnych siedlisk zostanie objęta ochroną (ogrodzenia, 
ograniczony dostęp do wody, zarządzanie wybrzeżami...).
Dlatego też Komisja uważa, że przedsięwzięcie nie łamie przepisów dyrektywy siedliskowej, 
o czym poinformowała odpowiednio składających petycje.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Cechą łączącą obie petycje jest sprzeciw wobec projektu budowy wioski turystycznej (zwanej 
dalej „projektem”) na terytorium gminy Dhuizon (departament Loir-et-Cher, Francja) 
w miejscu zwanym „Les Veillas”. Projekt zlokalizowany jest na obszarze największego 
terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty we Francji (346 184 ha) o nazwie „Sologne” 
wyznaczonego na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej dalej dyrektywą 
siedliskową). Projekt zlokalizowany jest ponadto kilka kilometrów od objętego specjalną 
ochroną obszaru „Domaine de Chambord” (FR 2410024)2. Ponieważ rzeczone petycje zostały 
wystosowane przez to samo stowarzyszenie i użyto w nich podobnej argumentacji, niniejszy 
komunikat pisemny dotyczy obu tych dokumentów jednocześnie. Należy wyjaśnić, że 
niniejszy komunikat stanowi uzupełnienie poprzedniego oświadczenia pisemnego z lipca 
2010 r. dotyczącego rzeczonych petycji, oraz że uwzględnia między innymi pismo autorów 
petycji z dnia 19 czerwca 2010 r. skierowane do sekretariatu Komisji Petycji.   

Rzeczony projekt to ośrodek wczasowy o powierzchni 14, 45 ha mający się składać ze 150 
pokoi (972 łóżka), basenu odkrytego, dwóch parkingów na łączną ilość 185 miejsc, lokalu 
technicznego, recepcji oraz dróg dojazdowych łączących całą infrastrukturę. Położony jest 
w zalesionej okolicy już częściowo przystosowanej do przyjmowania turystów; nieopodal 
znajdują się dwa stawy – Etang des Veillas i Etang Neuf.   

Po pierwsze należy przypomnieć, że projekt wymagał zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, której dokonano w dniu 27 grudnia 2005, po przeprowadzeniu w 2005 r. 
pierwszej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (zwanej dalej oceną Natura 2000)3, 
biorąc pod uwagę pozytywną opinię komisarza badającego tą sprawę oraz po 
przeprowadzeniu wysłuchania publicznego (konsultacji publicznych), w dniach od 7 listopada 
do 7 grudnia 2005 roku. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992 r.
2 Obszary objęte specjalną ochroną to obszary wytyczone przez państwa członkowskie na 
podstawie dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa.
3 Na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny ocena oddziaływania na środowisko Natura 2000 to 
ocena wpływu, jaki mogą wywrzeć projekty czy przedsięwzięcia na dany obszar Natura 2000 
(obszar mający znaczenie dla Wspólnoty i/lub obszar objęty specjalną ochroną); ocena ta 
musi zostać przeprowadzona przed wydaniem zgody na realizację danego przedsięwzięcia.
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Po drugie projekt wymagał uzyskania od gminny Dhuizon trzech pozwoleń na budowę, które 
zostały wydane realizatorowi projektu (Pierre & Vacances). Pierwsze pozwolenie na budowę, 
poprzedzone przeprowadzeniem drugiej oceny Natura 2000 w lipcu 2007 r., zostało wydane 
w dniu 24 października 2007 r.  Drugie (zmieniające) pozwolenie na budowę zostało 
przyznane w dniu 14 października 2008 r., uwzględniając w całości opinię wydaną przez 
regionalną dyrekcję ds. środowiska naturalnego (zwaną dalej „DIREN”) – właściwy organ 
publiczny do spraw środowiska.  W szczególności, na podstawie dokumentacji dotyczącej 
wniosku o pozwolenie złożonego zgodnie z ustawą o wodzie przez realizatora projektu 
w dniu 8 czerwca 2007 r., w dniach 16 lipca 2007 r. i 2 października 2008 r. DIREN wydała 
pozytywne opinie z zastrzeżeniem, że należy bardziej szczegółowo opisać środki mające na 
celu redukcję oddziaływania projektu na środowisko oraz wykluczyć zasadę odprowadzania 
wód opadowych z dachów do studzienek. W dniu 4 kwietnia 2009 r. realizator projektu złożył 
trzeci wniosek o wydanie zmienionego pozwolenia na budowę; jego celem było całkowite 
dostosowanie projektu do zaleceń DIREN dotyczących zarządzania wodami opadowymi.  
Trzecie pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 9 marca 2010 r.       

Należy przypomnieć, że autorzy petycji zwrócili się do sądu administracyjnego w Orleanie 
z wnioskiem o anulowanie decyzji gminy z dnia 24 października 2007 r. przyznającej 
realizatorowi projektu pozwolenia na budowę, a także decyzji gminy z dnia 14 października 
2008 r. wydającej rzeczonemu realizatorowi pierwsze (zmieniające) pozwolenie na budowę. 
W związku z niepowodzeniem w tej sprawie, w następnej kolejności zwrócili się do 
apelacyjnego sądu administracyjnego w Nantes z wnioskiem o anulowanie wyroku sądu 
administracyjnego w Orleanie z dnia 16 czerwca 2009 r.  Przewiduje się, że wyrok apelacyjny 
zostanie wydany w drugiej połowie 2010 r. 

W tym względzie należy uściślić, że we Francji sędzia administracyjny jest sędzią prawa 
powszechnego, który jest uprawniony (i zobowiązany) do interpretowania prawa krajowego 
w świetle prawa Unii Europejskiej oraz do jego egzekwowania. Należy podkreślić, że ogólnie  
Komisja Europejska jest zdania, iż nie do jej zadań należy zastępowanie sądów krajowych, 
których obowiązkiem jest gwarantowanie wdrażania prawa Unii Europejskiej.  W tym 
kontekście Komisja zauważa, że również Parlament Europejski podtrzymuje podobne 
stanowisko, co do zasady wyrażonej w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 
2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 r. (2009/2139(INI)), której punkt K 
stanowi, co następuje:

„K. mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie 
z uznaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją 
z grudnia 2009 r. zamykającą postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU 
wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej postępowania toczące się przed 
sądami krajowymi stanowią część procesu wdrażania europejskiego 
prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że Komisja Petycji nie może 
zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani dokonywać 
przeglądu wyników takich postępowań,”

W każdym razie należy zauważyć, że sąd administracyjny w Orleanie postanowił odrzucić 
wnioski skarżących, uzasadniając swą decyzję tym, że przeprowadzona w lipcu 2007 r. ocena 
Natura 2000 oraz dokumentacja dotycząca wniosku o pozwolenie na budowę były 
wystarczające i żaden element dokumentacji nie wskazywał, że projekt może negatywnie 
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oddziaływać na teren „Sologne” (FR 2402001) mający znaczenie dla Wspólnoty i na obszar 
„Domaine de Chambord” (FR FR2410024) objęty specjalną ochroną.

Innymi słowy, sędzia administracyjny orzekł, że właściwe władze nie naruszyły stosownych 
przepisów krajowych wydając pozwolenie na budowę realizatorowi projektu.            

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że nie ma powodu, by służby Komisji 
prowadziły dochodzenie w sprawie petycji 764/2006 i 133/2007. Opinię tę uzasadnia fakt, że 
autorzy petycji zwrócili się do krajowego sądu, który uprawniony jest do zapewnienia 
poprawnego i pełnego wdrażania prawa Unii Europejskiej, a szczególnie prawa w zakresie 
środowiska naturalnego, w tym dyrektywy 92/43/EWG. Ponadto autorzy petycji uzyskali 
niekorzystne dla nich orzeczenie sądu mówiące, że przyznanie realizatorowi projektu 
pozwoleń na budowę nie stanowi naruszenia prawa, w tym prawa krajowego wdrażającego 
odpowiednie przepisy w zakresie ochrony środowiska Unii Europejskiej.  


