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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

 Петиция 185/2004, внесена от A. Terrazoni, вероятно с френско гражданство, 
от името на Асоциацията срещу околовръстния път на Орлеан (Orléans) и 
унищожаването на Sologne, относно проекта за околовръстен път на 
Орлеан.

 Петиция 261/2004, внесена от г-н Jean de la Forge, с френско гражданство, от 
името на „Comité de défense rural Donnery/ Fay-aux-Loges“, относно проекта 
за околовръстен път на Орлеан.

 Петиция 37/2005, внесена от г-жа Laurence de la Martinière, с френско 
гражданство, от името на Асоциацията A.D.I.P.H.C.M., относно 
построяването на околовръстен път около град Орлеан

 Петиция 580/2005, внесена от г-жа Аnne Joëlle Legourd, с френско 
гражданство, от името на Асоциация „le Carillon de Combreux“, против 
разширяването на летищна инфраструктура в защитена зона (Натура 2000)
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 Петиция 883/2005, внесена от Sylvie David - Rousseau, с френско 
гражданство, относно неспазването от страна на местните органи на Loiret 
на Директиви 79/409/ЕО и 92/43/ЕО относно опазването на дивите птици и 
опазването на природните местообитания

 Петиция 0117/2006NRMSG, внесена от г-жа Janine Ben Amor, с френско 
гражданство, от името на Асоциацията на Selle/Bied за опазване на 
околната среда на Gatinais, подкрепена от още 5 подписа, относно проекта 
за изграждане на автомагистралата A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret) и 
нарушенията на европейските директиви в областта на околната среда

 Петиция 0914/2007, внесена от Сlaude Arenales, от името на Асоциацията за 
екологично качество на живот SEQV, която се противопоставя на проекта 
за околовръстен път на Орлеан и на други пътни и летищни 
инфраструктурни проекти

 Петиция 1282/2007, внесена от Rémi Sallé, с френско гражданство, от името 
на 4CASP Association, относно въздействието върху околната среда на 
проекта за мост през р. Лоара (Loire), източно от Орлеан, в  рамките на 
околовръстния път на Орлеан („le grand contournement“)

1. Резюмета на петициите

Петиция № 185/2004
Вносителят на петицията се безпокои от евентуалните въздействия върху околната 
среда на проекта за околовръстен път на град Орлеан. Той твърди, че е предвидено да 
бъдат изградени три моста на река Лоара, обект от листата за световно наследство на 
ЮНЕСКО. Проектът за магистрала с дължина 300 км, ще доведе до разрушаването на 
значителна част от Sologne и ще пресече територии, защитени от „Натура 2000“. 
Първоначалният проект е бил разделен на по-малки части, за да се избегне 
задължението за провеждане на оценка на въздействието върху околната среда в 
съответствие с Директива 97/11/ЕО, и за консултиране със заинтересованата 
общественост. Освен това, вносителят на петицията се опасява, че има и нарушение на 
Директива 93/37/ЕИО за процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
строителство.

Петиция № 261/2004
Вносителят на петицията счита, че проектът за околовръстен път на Орлеан
пренебрегва правилата за опазване на флората и фауната, предвидени в програма 
„Натура 2000“. Според него, местните публични органи са раздробили проекта, така че 
да избегнат задължението за провеждане на оценка на въздействието върху околната 
среда, предвидена в Директива 97/11/ЕО, както и консултирането с населението. 
Европейските правила за конкуренция също са били заобиколени, тъй като проект с 
настина големи размери не е бил публикуван на равнището на Съюза.

Петиция № 37/2005
Вносителката посочва, че Генералният съвет на Loiret е взел решение да построи 
околовръстен път за орлеанската агломерация, чиито последствия за околната среда 
биха били катастрофални за засегнатите селски общини. Целта би била едновременно 
да се улесни движението на тежкотоварните камиони около Орлеан и те да се отклонят 
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от агломерацията към нейната периферия. Според вносителката на петицията, 
Генералният съвет иска да изпълни този проект без да обосновава решенията си. Тя го 
обвинява, че е „раздробил“ трасето, за да избегне проучванията относно опазването на 
околната среда, които биха били задължителни за целия проект. Освен това, 
отговорните лица избягват да осведомяват избирателите за истинското въздействие на 
околовръстния път и прекомерно големите разходи за осъществяването му, според 
вносителката на петицията.

Петиция № 580/2005
Вносителката на петицията, която е председател на асоциация, посочва опасността от 
нарушаване на законодателството на ЕО в областта на оценката на въздействието върху 
околната среда и опазването на флората и фауната, във връзка с изпълнението на общ 
градоустройствен план за разширяване на пътни и летищни инфраструктури, без 
оценка за въздействието на последиците от строителните работи върху широк 
периметър от защитени зони (гората на Орлеан, долината на Река Лоара), в рамките на 
програма „Натура“ 2000.

Петиция № 883/2005
Вносителката на петицията привлича вниманието върху трите проекта за териториално 
устройство, разработването на които от Генералния съвет на Loiret би нарушило 
Директиви 79/409/ЕО и 92/43/ЕО относно опазването на дивите птици и опазването на 
природните местообитания. Става въпрос за проект за околовръстен път на Sully sur 
Loire, за проекта за разширяване на аеродрума Saint-Denis de l'Hôtel и на проекта за 
околовръстен път на Орлеан. Вносителят на петицията твърди, че има опасност тези 
проекти да засегнат защитените или обхванати зони от мрежата „Натура“ 2000, както и 
че местните власти не са провели проучвания за въздействието върху околната среда, 
както се изисква от нормативните разпоредби на ЕО.

Петиция № 117/2006
Вносителката на петицията привлича вниманието върху необратимите щети, които 
изграждането на автомагистрала A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret) ще нанесе върху
околната среда. Бъдещата автомагистрала, чието изграждане е предвидено от 2006 г. до 
2009 г., включва и построяване на виадукт с дължина повече от един километър над
долината на Loing. Според вносителката на петицията, направената оценка на
въздействието не оценява правилно последиците от автомагистралата, тъй като оставя 
по-голямата част от чувствителните теми за по-късно проучване от концесионера. Тя 
твърди също така , че A 19 ще доведе до разработване на проект за магистрална отсечка 
Artenay-Meung sur Loire / Baule, чието изграждане включва построяването на друг 
виадукт над Лоара, който ще стигне до Sologne, ще продължи на изток и отново ще 
пресече Лоара, като пряко засегне няколко територии, защитени по „Натура“ 2000. Тя 
иска Европейският парламент да предприеме незабавни действия, за да блокира тези 
проекти.

Петиция № 0914/2007
Вносителката на петицията подава жалба, в която се повтарят всички точки, посочени в 
петиция 185/04 и други, и в която се противопоставя на строителните работи, 
планирани от Генералния съвет на департамента Loiret. Тя прилага компактдиск във 
връзка с мегапроекта за околовръстен път около индустриалния и градски център на 
Орлеан.
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Петиция № 1282/2007
Вносителят на петицията възразява срещу проект за изграждане на мост през Лоара, 
източно от Орлеан, като твърди, че двете възможни места за този мост, Chécy и 
Combleux, са част от защитени територии съгласно директивите на ЕО за 
местообитанията и за птиците. Според вносителя на петицията мостът ще бъде 
четвъртият мост на Лоара и ще бъде част от околовръстния път на Орлеан („le grand 
contournement“).. Вносителят на петицията обяснява, че за разлика от другите три 
проекта за мостове през Лоара, този четвърти мост се предлага не от Генералния съвет 
(Conseil Général), а от общината („l'agglomeration“). Вносителят на петицията твърди, че 
вредното въздействие върху околната среда на този четвърти мост би било много 
голямо, особено във връзка с факта, че Chécy е област, изложена на наводнения. 
Вносителят на петицията оспорва необходимостта от този мост и отправя искане към 
Европейския парламент да разгледа проекта в контекста на проучванията във връзка с 
околовръстния път на Орлеан.

2. Допустимост

<Recevabilite>
Петиция № 185/2004, обявена за допустима на 15 юли 2004 г. 
Петиция № 261/2004, обявена за допустима на 16 септември 2004 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 175, параграф 4 от правилника).

Петиция № 37/2005, обявена за допустима на 17 май 2005 г. 
Петиция № 580/2005, обявена за допустима на 14 октомври 2005 г. 
Петиция № 883/2005, обявена за допустима на 10 февруари 2006 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
Петиция № 0914/2007, обявена за допустима на 19 февруари 2008 г.
Петиция № 1282/2007, обявена за допустима на 30 април 2008 г.

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2004 г.

Вносителите на петициите твърдят, че „раздробяването“ на общия проект за 
изграждане на околовръстен път на Орлеан, включващ построяването на 3 моста на 
река Лоара и 300 километра автомагистрала и скоростни пътища, както и нови пътища 
с 4 платна, осигурява предимството, според Генералния съвет на департамента Loiret, 
да се избегнат европейските процедури за покани за представяне на оферти, като по 
този начин се облагодетелстват местните фирми, които вече са направили публична 
изява в този смисъл (вж. публикация „la république du centre du mardi 25 juin 2002“ –
публикацията не е изпратена на Комисията).

Въз основа на документите, приложени към петиция 185/2004, не може да се 
предположи, че има нарушение на член 6, параграф 4 от Директива 93/37/ЕИО на 
Съвета от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство1, който гласи: „никое строителство или поръчка не могат да 
се разделят на части с намерението да се избегне прилагането на настоящата 
директива“.
Единственото обявление за конкурентна тръжна процедура, за която съобщават

                                               
1 OВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54–83
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вносителите на петициите, от 18.12.2003 г., е това, публикувано на национално 
равнище. То се отнася до „топографските дейности във връзка с проучванията за 
преминаване на Лоара“, разделени на три партиди, и в действителност трябва да се 
класифицира като обществена поръчка за услуги по смисъла на Директива 92/50/ЕИО 
на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за услуги, изменена с Директива 97/52/ЕО1.
При търсене в базата данни „TED“ на Службата за официални публикации на 
Европейските общност (OPOCE), се вижда, че въпросното обявление, публикувано на 
национално равнище, е публикувано и в Официален вестник на Европейския съюз под 
№ 2003/S 243-216445. Следователно, за тази обществена поръчка за услуги, член 15, 
параграф 2, заедно с член 7 от Директива 92/50/ЕИО, изменена с Директива 97/52/ЕО, 
която изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз 
за обществените поръчки за услуги, на стойност по-голяма от 200 000 специални права
на тираж, не изглежда да е бил незачетен. 
Освен това, от базата данни „TED“ се вижда, че за автомагистралата A19, която е важен 
елемент от проекта за околовръстен път на Орлеан, оспорван от вносителя на 
петицията, са направени две публикации в Официален вестник на Европейския съюз 
(под № 2003/S 88-078517 и № 2003/S 54-046710), с цел отдаването на концесия за 
строителство за разработването, построяването, поддръжката и експлоатацията, като 
рисковете се поемат от концесионера, на отсечката Artenay-Courtenay от 
автомагистралата A19 (приблизително 100 километра). Също така, не се установява
незачитане на член 3, параграф 1 и член 11, параграф 3 от Директива 93/37/ЕИО, които 
предвиждат задължение за публикуване на обявление за възлагане на концесия за 
строителство в Официалния вестник на Европейския съюз, във връзка с концесията на 
магистралната отсечка Artenay-Courtenay от автомагистралата A19.
При липсата на убедителни данни, приведени от вносителите на петициите за 
предполагаемо неспазване на директивите за обществените поръчки, не може да се 
заключи, че има нарушаване на правото на ЕО в тази област.

Вносителите на петициите считат, че разделянето на части на проекта също води до 
нарушаване на разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО 
(директивата за ОВОС)2. Петиция 185/2004 съдържа уместен откъс от тази директива. 
Той предвижда провеждането на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), преди да се вземе решение по искане за издаване на разрешение във връзка с 
осъществяването на проектите, към които е приложима директивата и които могат 
сериозно да навредят на околната среда. Решението следва да вземе предвид събраните 
сведения във връзка с околната среда, както и резултатите от консултирането със 
заинтересованата общественост.

От самата директива (която, както подчертава вносителят на петицията се позовава на 
„проекта в неговата цялост“) и от съдебната практика на Съда на Европейските 
общности, ясно се вижда, че за целите на ОВОС е уместно да проектите да се 
разглеждат в тяхната цялост и да не се разделят на части, с цел да се избегне
провеждането на ОВОС. Въпреки това, предоставените сведения от вносителя на 
петицията не дават възможност да се определи подходът приет по отношение на ОВОС 
за въпросния проект, нито да се разбере дали проектът е получил разрешение за 
                                               
1 ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 1, и ОВ L 328, 28.11.1997 г., стр. 1
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40 и ОВ JO L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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разработване. Така както са представени фактите, не изглежда да има каквото и да е 
нарушение на директивата, което да налага Комисията да започва разследване.

Що се отнася до Директива 92/43/ЕИО (директивата за местообитанията)1, вносителят 
на петицията споменава възможните щети в резултат на проекта върху някои 
територии, предложени от Франция в рамките на тази директива, но не представя 
никакви доказателства за тези твърдения. Комисията ще се свърже с вносителя на 
петицията и ще поиска от него допълнителни сведения, за да може да направи правилна 
преценка на положението.

4. Отговор на Комисията, получен на 20 октомври 2005 г.

Петициите осъждат проекта за околовръстен път на Орлеан, който засяга три 
предстоящи моста за изграждане на река Лоара, и близо 300 километра автомагистрала, 
скоростни платна и нови пътища с 4 платна. Проектът за околовръстен път може да 
окаже въздействие върху два предложени обекта от значение за Общността „La 
Sologne“ (FR 2402001) и „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire“ (FR2400528), 
както и специалната защитена зона („СЗЗ“) за диви птици „Vallée de la Loire et du 
Loiret“ (FR2410017) и две важни зони за опазване на дивите птици („ЗОДП“). 
Комисията реши да започне проучване по собствена инициатива и изпрати искане за 
сведения до френски власти през ноември 2004 г. Това искане за сведения се отнасяше 
до характера, точния мащаб и етапа на напредък на проекта, както и дали се спазват 
разпоредбите на директиви 79/409/ЕИО2 относно опазването на дивите птици, 
92/43/ЕИО3 относно опазването на естествените местообитания на дивата флора и 
фауна, и 85/337/ЕО4 относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕИО5. 

По време на „пакетното“ заседание във връзка с предварителното производство в 
областта на околната среда през януари 2005 г., и с писмо, връчено през май 2005 г. на 
Комисията, френските власти посочиха, че Генералния съвет на Loiret не е потвърдил 
намерението си да изпълни общия проект за околовръстен път на Орлеан. Същите 
власти посочиха, че три конкретни действия ще бъдат изпълнени: проекта за 
отклоняване на RD921 от Fay-aux-Loges, както и двата проекта за пресичане на две 
места на река Лоара. Що се отнася до проекта за отклоняване RD 921, той ще засегне 
СЗЗ FR 2410018 „Forêt d'Orléans“ („гората на Орлеан“). Проучването за въздействието 
върху тази СЗЗ, беше съобщено през май 2005 г. на Комисията. Останалите два проекта 
са все още в етап на предварително вземане на решение. Проучванията за 
въздействието на тези два проекта все още се подготвят и важните зони за опазване на 
дивите птици, които евентуално ще бъдат засегнати от тези проекти, на този етап все 
още не са посочени. Френските власти са поели отговорността да осведомят Комисията 
за провеждането на тези три действия и въздействието им върху засегнатите общностни 
територии, както определянето като СЗЗ на двете засегнати ЗОДП (Marlié и Baule). 

Комисията задължително ще държи в течение комисията по петиции за развитието на 
случая.
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 ОВ L 103, 25.4. 1979 г., стр. 1.
3 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
4 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40
5 ОВ L 73, 14.3. 1997 г., стр. 5.
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5. Отговор на Комисията, получен на 12 май 2006 г. относно петиция 883/2005 

Петицията протестира срещу три проекта на Генералния съвет на Loiret:
1. големият околовръстен път на Орлеан и проекта за мост на Лоара западно от 

Jargeau (проект, който е предмет и на петиции 185/2004, 261/2004 и 37/2005), 
2. проектът за разширяване на аеродрума Saint Denis de l'Hôtel, и 

3. проектът за отклоняване на тежкотоварните камиони от община Sully. 
Тези проекти могат да окажат въздействие върху два обекта от значение за Общността 
„La Sologne“ (FR 2402001) и „La Loire“ (FR2400528), както и върху една специална 
защитена зона („СЗЗ“) за дивите птици „Vallée de la Loire et du Loiret“ (FR2410017).

Коментари на Комисията
Що се отнася до проекта за околовръстен път на Орлеан, Комисията е започнала 
проучване по собствена инициатива през 2004 г., след внасянето на петиция 185/2004. 
Както се посочва в последното съобщение относно петиции 185/2004, 261/2004 и 
37/2005, от разследването на тези случаи се вижда, че към момента Генералният съвет 
на Loiret не е потвърдил намерението си да изпълни общия проект на околовръстен път 
на Орлеан. Същите органи посочиха, че предстои осъществяването на три отделни 
дейности: проектът за отклоняване на RD921 от Fay-aux-Loges, както и двата проекта за 
преминаване на Лоара на две места. Проектът за мост на Лоара западно от Jargeau, 
срещу който протестира настоящият вносител на петиция, е обхванат от 
горепосоченото проучване по собствена инициатива. Що се отнася до проекта за 
отклоняване на RD 921, той ще засегне СЗЗ FR 2410018 „Forêt d'Orléans“. Оценката на
въздействието на проекта върху тази СЗЗ в момента се оценява от службите на 
Комисията. Останалите два проекта са все още в етап на предварително вземане на 
решение. Оценката на въздействието на тези два проекта все още е в процес на 
подготовка и зоните от значение за опазването на дивите птици, които евентуално ще 
бъдат засегнати от тези проекти, на този етап все още не са идентифицирани.
Скоро ще се проведе техническо заседание на френските власти и службите на 
Комисията, за да се изясни (l) дали проучването на въздействието на проекта за 
околовръстен път на Орлеан е достатъчно, (2) предложените мерки за смекчаване и (3) 
общият характер на проекта, за който съобщават вносителите на петициите.
В рамките на подготовката на това заседание и по време на същото заседание, службите 
на Комисията ще зададат въпроси на френските власти относно характера, точния 
мащаб и етапа на напредък на останалите два проекта, за които съобщава настоящият 
вносител на петицията (проектът за разширяване на аеродрум Saint Denis de l'Hôtel и 
проектът за отклоняване на тежкотоварните камиони от община Sully), както и дали се 
спазват разпоредбите на Директиви 79/409/ЕИО1 относно опазването на дивите птици, 
92/43/ЕИО2 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна, и 85/337/ЕО3 относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, изменена с директива 97/11/ЕИО4. 
Комисията ще осведоми комисията по петиции за последващото развитие на този 
                                               
1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40
4 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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случай.

6. Отговор на Комисията, получен на 4 юли 2006 г.

Както беше посочено в предишното съобщение, Комисията реши да започне проучване 
по собствена инициатива. Тя изпрати две искания за сведения до френските органи на 
властта. Тези искания за сведения се отнасяха до характера, точния мащаб и етапа на 
напредък на проекта, както и спазването на разпоредбите на Директиви 79/409/ЕИО1

относно опазването на дивите птици, 92/43/ЕИО2 относно опазването на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, и 85/337/ЕО3 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
директива 97/11/ЕИО4. Проучването беше обсъдено на „пакетните“ заседания във 
връзка с предварителното производство в областта на околната среда.

На „пакетното“ заседание на 20 февруари 2006 г., френските власти и Комисията 
решиха да организират техническо заседание, което ще се проведе през септември 
2006 г., за да се изясни (l) дали проучването на въздействието на проекта за 
околовръстен път на Орлеан е достатъчно, (2) предложените мерки за смекчаване и (3) 
общият характер на проекта, за който съобщават вносителите на петициите. 

Комисията уведомява комисията по петиции, че предметът на петиция 117/2006, 
проектът за автомагистрала A19 Artenay-Courtenay, също се разглежда в рамките на 
това проучване по собствена инициатива, както и петиции 580/2005 и 883/2005. 
Комисията ще осведоми комисията по петиции за последващото развитие на този 
случай.

7. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петиции 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 и 
1282/2007

Всички тези петиции съобщават за пакет от проекти за магистрална и пътна 
инфраструктура, които предстои да бъдат изпълнени в околностите на агломерацията 
на град Орлеан (департамент Loiret, Франция). Поради тази причина, настоящото 
писмено съобщение разглежда едновременно всички тези петиции. За тази цел е 
уместно да се припомни, че комисията по петиции към Европейския парламент следи
заедно хода на тези петиции, както се доказва от доклада й от 20 ноември 2007 г. 
относно мисията за разследване в Париж и Loiret от 1–2 октомври 2007 г. във връзка с 
петиции № 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 и 914/2007 
(петиция 1282/2007 е била внесена пред комисията по петиции едва през декември 
2007 г.).

Техническият и правен преглед, извършен от Европейската комисия на всички 
сведения и всички документи, предоставени от вносителите на петиции и френските 
органи заключи, че нито един от инфраструктурните проекти, предмет на петициите 
                                               
1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40
4 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 и 1282/2007, не 
нарушава правото на ЕО в областта на околната среда.

За да представи на комисията по петиции изчерпателно обобщение на техническия и 
правен преглед, извършен от Комисията, който е довел до това заключение, в 
настоящото съобщение е включено приложение, което припомня предмета на всяка 
една от въпросните петиции (раздел I), посочва приложимите общностни разпоредби за 
конкретния случай (раздел II) и представя заключенията от техническия и правен 
преглед (раздел III).

ПРИЛОЖЕНИЕ

към съобщението на Комисията
относно петиции

185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 и 1282/2007

След като припомни накратко конкретния предмет на всяка една от въпросните 
петиции, настоящото приложение към настоящото писмено съобщение ще представи 
техническия и правен анализ, осъществен от Генерална дирекция „Околна среда“ на 
Европейската комисия (DG ENV) на възраженията на вносителите на петициите. 

I. Предмет на петициите 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007 и 1282/2007

Петиции 185/2004, 261/2004 и 37/2005, внесени съответно от г-н A. Terrazoni, от г-
н de la Forge, председател на „Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges“ и от 
г-жа Laurence de la Martinière от асоциация „ADIPHCM“ 

Вносителите на петициите осъждат проект за околовръстен път на Орлеан, който 
предвижда изграждането на 300 километра магистрали, скоростни пътища и пътища за 
международен трафик, три моста над река Лоара в Meung-sur-Loire, в Jargeau и в Sully-
sur-Loire. Освен  че тези проекти ще засегнат няколко територии под „Натура“ 2000, 
включително обекта от значение за Общността (ОЗО) „Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire“ и специалната защитена зона (СЗЗ) „Vallée de la Loire du Loiret“, 
вносителите на петициите твърдят също, че тези проекти съставляват един единствен 
общ проект, за който следва да се направи единна и интегрирана оценка за 
въздействието върху околната среда, и че обществеността не е била осведомена за 
посочените проекти. 

Петиция 580/2005, внесена от г-жа Anne Joëlle Legourg, председател на Асоциация 
„Le Carillon de Combreux“ 

На първо място, вносителката на петицията осъжда проект за разширяване на 
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аеродрума Saint-Denis-de-l'Hôtel, който според нея е част от общия проект за 
околовръстен път на Орлеан (посочен по-горе). Този проект включва удължаване и 
укрепване на пистата за излитане и кацане и модернизиране на съоръженията. Според 
вносителката на петицията, освен факта, че такъв проект може да бъде изпълнен без 
проведено проучване на общественото мнение, това разширяване би засегнало в 
частност СЗЗ „Forêt d'Orléans“ и видовете, които я обитават, сред които орелът рибар, с 
мотива, че въздушният коридор за излитане и кацане се намира над посочената СЗЗ, и 
че се прибягва до лов с мрежи и стрелба, за да се отдалечат птиците от летището. 
 На второ място, вносителката на петицията осъжда проекта за ново разширение с цел 
превръщане на сегашния аеродрум в летище. 

Петиция 883/2005, внесена от г-жа Sylvie David-Rousseau 

Подобно на петиции 185/2004, 261/2004, 37/2005 и 580/2005, вносителката на петицията 
осъжда проекта за околовръстен път на Орлеан, за разширяване на аеродрума Saint-
Denis-de-l'Hôtel и моста за пресичане на река Лоара в Jargeau, с мотива, че те ще 
засегнат горепосочените ОЗО и СЗЗ. От друга страна, вносителката на петицията 
осъжда проекта за отклоняване на тежкотоварните камиони от Sully-sur-Loire, което би 
засегнало СЗЗ „Vallée de la Loire du Loiret“. 

Петиция 117/2006, внесена от г-жа Janine Ben Amor, председател на Асоциацията 
на Selle/Bied за опазване на околната среда на Gatinais 

Вносителката на петицията осъжда проекта за магистрална отсечка A1, между Artenay 
и Courtenay с дължина 101 километра за свързване на автомагистралите A10 и A6, с 
мотива, че този проект (i) ще окаже сериозни последици върху повърхностните и 
подпочвени водоносни пластове и каптажи на питейна вода, (ii) ще засегне СЗЗ „Marais 
de Sceaux et Mignerette“ с риск от пресушаване и (iii) ще доведе до изсичане на горския 
масив на Montargis и ще застраши ципокрилите, които го обитават. 

Петиция 914/2007, внесена от г-н Claude Arenales, Генерален секретар на 
Асоциацията за екологично качество на живот (SEQV) 
Подобно на петициите 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 и 117/2006, 
вносителят на петицията осъжда проекта за околовръстен път на Орлеан, за 
разширяване на аеродрума Saint-Denis-de-l'Hôtel и магистралната отсечка A19. Освен 
това, вносителят на петицията осъжда проекта за изграждане на мост над река Лоара в 
Sully-sur-Loire, с мотива, че това би засегнало СЗЗ „Vallée de la Loire du Loiret“. 

Петиция 1282/2007, внесена от г-н Rémi Sallé, председател на Асоциацията 4CASP 
(Chécy)

Вносителят на петицията осъжда проекта за изграждане на мост над река Лоара в 
Chécy, източно от орлеанската агломерация, с мотива, че този проект (i) ще има 
сериозни последици върху каптажна зона и подземен пласт и (ii) върху СЗЗ „Vallée de 
la Loire du Loiret“ и ОЗО „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire“.

II. Основни разпоредби от правото на ЕО, приложими към 
инфраструктурните проекти, предмет на петиците 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 и 1282/2007 
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Преди представянето на резултатите от техническия и правен преглед на въпросните 
петиции (вж. точка III от настоящото писмено съобщение), е уместно да се припомнят 
главните инструменти и разпоредби от правото на ЕО в областта на околната среда, 
приложими към проектите, предмет на посочените петиции. 

Директива 79/409/ЕИО на Съвета, от 2 април 1979 г., относно опазването на дивите 
птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна 

Като се има предвид, че териториите, които според вносителите на петициите ще бъдат 
засегнати от въпросните инфраструктурни проекти, са определени като ОЗО и СЗЗ от 
Франция съгласно Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО като елементи от мрежата 
„Натура 2000“, се прилагат Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. 

По-специално, трябва да се вземе предвид член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 
92/43/ЕИО.1

- Член 6, параграф 3 постановява, че планове или проекти, които не са свързани с 
управлението на ОЗО и / или на СЗЗ, но които могат да окажат значително влияние 
върху въпросните ОЗО или СЗЗ, се подлагат на подходяща предварителна проверка, 
за да се оцени въздействието им, с оглед опазването на въпросните ОЗО или СЗЗ, и 
за обществено допитване. 

Компетентните органи издават разрешение за въпросния проект или план едва след 
като се уверят, че той няма да засегне целостта на въпросните ОЗО или СЗЗ. 

- Въпреки това, по силата на член 6, параграф 4, въпреки негативните заключения от 
съответната оценка (даден проект или план може да засегне в цялост въпросните 
ОЗО или СЗЗ), компетентните органи могат да издадат разрешение за въпросния 
план или проект, при условие, че се докаже (i) липсата на алтернативни решения, (ii) 
обосноваването на плана или проекта с наложителни причини от по-важен 
обществен интерес (включително с икономически характер) и (iii) предприемането 
на компенсаторни мерки, за да се осигури цялостната последователност на мрежата 
„Натура 2000“. 

-
От друга страна, следва да се спомене член 12, параграфи 1 и 4 от Директива 
92/43/ЕИО. 

- Член 12, параграф 1 постановява, че държавите-членки трябва да въведат строга
система за опазване на животинските видове, посочени в приложение ІV, буква а) от 
Директива 92/43/ЕИО, които се намират в ОЗО. Такава система изисква подходящи 
мерки, чрез които да се избегне умишленото обезпокояване на посочените видове и 
унищожаването на местата за почивка.

                                               
1 Член 7 от Директива 92/43/ЕИО постановява, че задълженията съгласно член 6, 
параграфи 2, 3 и 4, се прилагат и към проектите или плановете, които могат да доведат 
до замърсяване или влошаване на местообитанията на видовете диви птици и да ги 
обезпокоят, при условие, че тези последици окажат значително влияние върху 
опазването на въпросните видове. 
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- Що се отнася до член 12, параграф 4, той постановява, че държавите-членки 
установяват система за мониторинг, за да гарантират че неумишленото залавяне или 
убиване на животинските видове, посочени в приложение ІV, буква а), няма да имат 
отрицателно въздействие върху съответните видове. 

Директива 85/337/ЕИО на Съвета, от 27 юни 1985 г., относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда (изменена с директиви 
97/11/ЕО и 2003/35/ЕО) 

По член 2, параграф 1 от Директива 85/337/ЕИО, компетентните органи не могат да 
издадат разрешение за проект, който е възможно да окаже значително въздействие 
върху околната среда, без осъществяването на предварителна оценка на въздействието 
му върху околната среда (ОВОС). 

По член 4, параграф 1 от същата директива, всички проекти, посочени в приложение I 
към нея (с изключение на посочените в член 1, параграф 2, или които са изключени по 
силата на член 2, параграф 3) задължително подлежат на ОВОС, преди евентуалното им 
разрешаване. Това се отнася по-специално за проектите за (i) автомагистрали, (ii) 
скоростни пътища, (iii) нови пътища с 4 и повече платна с дължина поне 10 км, (iv) 
проектите за изправяне / разширяване на съществуващ път с най-малко 2 платна за 
превръщането му в път с 4 или повече платна, когато изправената / разширената 
отсечка е с дължина поне 10 км и (v) летища, чиято писта за излитане и кацане е с 
дължина поне 2100 метра. 

По отношение на проектите, посочени в приложение II към Директива 85/337/ЕИО, 
включително инфраструктурни строителни работи, неизброени в посоченото 
приложение I и проектите за аеродрум, компетентните органи са онези, които по силата 
на член 4, параграф 2 определят, за всеки отделен случай или въз основа на 
предварително установени критерии, дали даден проект подлежи на предварителна 
ОВОС. Компетентните органи обаче нямат пълно поле на действие, тъй като 
разглеждането на всеки отделен случай или предварително установените критерии 
следва да се основават, съгласно член 4, параграф 3, на посочените критерии в 
приложение III към Директива 85/337/ЕИО. С други думи, компетентните органи
следва да отчитат, ако е необходимо, характеристиките на проекта, местоположението 
му и характеристиките на евентуалното въздействие върху околната среда.

Следва да се отбележи, че една от ролите на обществеността е нейното право да бъде 
осведомявана за проекта, включително да изкаже мнение. Що се отнася до
компетентните органи, те трябва да „вземат предвид“ всяко изказано мнение, да 
осведомят обществеността за окончателното си решение за издаване на разрешение за 
въпросния проект и да обяснят причините за своя избор. Следва също така да се 
добави, че членовете на обществеността, които са достатъчно заинтересовани за да 
реагират, имат правото да заведат иск пред съдилищата, за да оспорят дадено решение 
за разрешаване на даден проект. 

Случаят с Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, 
ЮНЕСКО (1972 г.)

Много от вносителите на петициите се позовават на необходимостта да се спазва
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на 
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Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (Париж, 1972 г.). 
В действителност, Val de Loire между Sully-sur-Loire и Chalonnes е вписан по силата на
тази Конвенция през 2000 г. в списъка със световното наследство заради своите 
ландшафтни характеристикии изключителен културен пейзаж.1 По този повод, 
вносителите на петициите твърдят, че френските органи не трябва да разрешават 
построяването на мостове през река Лоара, с мотива, че това ще навреди на пейзажа на 
долината на река Лоара в нарушение на горепосочената конвенция.

В този контекст, Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) е длъжна да уточни, че 
Европейската общност не е страна по посочената конвенция. Следователно, Комисията 
няма правомощия във връзка с нейното прилагане. Правомощия по тази конвенция има 
единствено френската държава. 

III. Технически и правен преглед на инфраструктурните проекти, предмет на 
петиците 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 и 
1282/2007 съгласно приложимите разпоредби на правото на ЕО 

Въз основа на предоставените от вносителите на петициите и френските органи
сведения, съгласно приложимите разпоредби на правото на ЕО, Генерална дирекция 
„Околна среда“ (DG ENV) проведе технически и правен анализ на оспорваните от 
вносителите на петициите проекти. 

III.1 Околовръстен път на Орлеан (петиции 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 914/2007)

Няма проект за околовръстен път на Орлеан
Противно на това, което твърдят вносителите на петициите, френските органи на 
няколко пъти са осведомили Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV), че не 
съществува проект (нито на ниво департамент, регион или държава) за околовръстен 
път на Орлеан. 

Различните инфраструктурни проекти, предмет на горепосочените петиции, не 
съставляват частите на по-голям проект за околовръстен път, и следва да се разглеждат 
отделно един от друг. По-конкретно, не е установена никаква функционална връзка, 
чрез която да са свързани посочените проекти. 

Следователно, Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) иска да подчертае, че в 
такъв случай всички тези проекти не подлежат на една единствена ОВОС, тъй като не 
става въпрос за общ проект, а за няколко отделни проекта.

III.2 Разширяване на аеродрума Saint-Denis-de-l'Hôtel и изпълнение на бъдещ 
проект за летище от национален, или дори европейски мащаб (петиции 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

Разширяването на аеродрума подлежи на ОВОС и на обществено допитване

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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Противно на твърденията на вносителите на петициите, за разширяването на аеродрума 
Saint-Denis-de-l'Hôtel през 2003 г. е проведено обществено допитване, както и ОВОС в 
съответствие с разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО. 
За тази цел, Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) иска да подчертае, че 
разширяването се е състояло в удължаване на пистата с 392 метра, т.е. от 1000 
дължината на пистата е била променена на 1392 метра, което означава, че ОВОС трябва 
да се проведе, само ако компетентните органи сметнат за необходимо, в съответствие с 
член 4, параграфи 2 и 3 от Директива 85/337/ЕИО (посочена по-горе). 

Няма значително въздействие върху видовете диви птици

Освен това, техническият анализ на сведенията, предоставени от френските органи, 
показва, че този аеродрум няма сериозно въздействие върху видовете птици в СЗЗ 
„Forêt d'Orléans“, нито върху тези в СЗЗ „Vallée de la Loire du Loiret“. С други думи, 
аеродрумът по никакъв начин не застрашава местата за почивка или размножаване на 
посочените видове и не им причинява сериозно безпокойство. За тази цел е уместно да 
се уточни, че рисковете от сблъсък, измерени на национално равнище, по своето 
естество са много ограничени, тъй като голяма част от тях се случват на височина по-
малко от 15 метра от земята. В този аспект, компетентните органи са въвели 
инструменти за сплашване, с цел над аеродрума да не прелитат видовете диви птици. 
От друга страна, трябва да се подчертае, че орнитоложкият мониторинг на СЗЗ „Forêt 
d'Orléans“, въведен в рамките на национален план за възстановяване на орела рибар 
(2006 г.) не е показал особен проблем, който би засегнал този вид. В заключение, 
нарушение на Директивите 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО (включително по-специално член 
6, параграф 3) не е установено. 

Няма проект за бъдещо разширяване

По отношение на евентуалното ново разширяване на аеродрума Saint-Denis-de-l'Hôtel за 
превръщането му в национално, или дори европейско летище (уместно е да се 
припомни, че поради размера си, този аеродрум се използва само от малки 
туристически, спортни и бизнес самолети), френските органи няколко пъти са 
осведомили Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV), че такъв проект няма. 

III.3 Проект за автомагистрала A19 (петиции 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007)

Противно на твърденията на вносителите на петициите, техническият анализ на 
предоставените от френските органи сведения показва, че проектът за автомагистрала 
A 19 (с дължина 101 км, която свързва автомагистралите A6 и A10)1 не е оказал 
никакво значително въздействие върху ОЗО, нито върху който и да е защитен 
животински вид и не е засегнал подпочвените и повърхностни води, включително 
източниците на питейна вода. 

Следва да се добави, че този проект е бил подложен на пълна ОВОС, както и на 
обществено допитване в съответствие с изискванията на Директива 85/337/ЕИО.

Относно опазването на ООЗ:
                                               
1 Пускането в експлоатация на автомагистрала A19 е предвидено за лятото на 2009 г.
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Няма пряко въздействие 

Уместно е да се припомни, че проектът за автомагистрала A19 не пресича нито един 
ООЗ, а минава в близост до ООЗ „Marais de Sceaux et de Mignerette“ и „Sites à chauve-
souris de l'Est du Loiret“ („Обекти с прилепи, източно от Loiret“), поради което няма 
пряко въздействие. В заключение, нарушение на член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 
92/43/ЕИО не е установено. 

Няма значително косвено въздействие 

Относно ООЗ „Marais de Sceaux et de Mignerette“

Техническият анализ на допълнителното досие, извършен от възложителя съгласно 
Закона за водата и Досието за ангажиментите, поети от държавата във връзка с 
околната среда1 разкрива, че проектът за автомагистрала няма да окаже значително 
въздействие върху естествените местообитания и рибните и други видове – няма риск 
от засушаване, няма намаляване на потенциала за наводнения, няма замърсяване на 
повърхностните води, няма значително въздействие за захранването на влажните зони в 
ООЗ от подпочвените води – благодарение на превантивните мерки, взети по време на 
изграждането и по време на експлоатацията (подходящи начини за пресичане на 
потоците Petit Fusain и Maurepas, събиране на дъждовната вода и други вещества от 
шосето). С други думи, проектът за автомагистрала A19 не застрашава целите за 
опазване на ООЗ. Следователно, нарушение на Директивата 92/43/ЕИО не е 
установено. 

Относно ООЗ „Обекти с прилепи, източно от Loiret“

Уместно е да се припомни, че автомагистрала A19 ще преминава на 1 км от много 
местообитания на ципокрили, включително тези, които се намират в община Chantecoq, 
където живеят 4 вида ципокрили от значение за Общността: Rhinolophus ferrumequinum 
(Голям подковонос), Myotis emarginatus (Трицветен нощник), Myotis myotis (Голям 
нощник) и Myotis bechsteini (Дългоух нощник). От друга страна, е уместно да се 
отбележи, че долините Saint-Jacques и La Claris, разположени покрай трасето на 
автомагистралата, съставляват евентуални коридори за придвижване и ловни 
територии. 

Техническият анализ на документите и сведенията, предоставени от френските органи
показва, че проектът за автомагистрала A19 няма да окаже значително въздействие 
нито върху кухините / леговищата на ципокрилите, нито върху самите ципокрили. Още 
повече, че са взети и ще се вземат още превантивни мерки и мерки за намаляване на 
рисковете по време на изграждането (ограничения на осветлението, механизъм за 
наблюдение на ципокрилите и др.) и по време на експлоатацията (преграждане с 
помощта на растения, така че ципокрилите да могат да пресичат автомагистралата без 
риск от сблъсък). Следователно, нарушение на Директива 92/43/ЕИО не е установено. 

Относно опазването на ципокрилите, които обитават гората Montargis:
                                               
1 Уместно е да се припомни, че досието за ангажиментите на държавата в полза на околната среда се 
налага на концесионера чрез сключване на договор.
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Няма значително пряко или косвено въздействие 

Въпреки че гората Montargis не е била определена като ООЗ, в нея живеят ципокрили 
от значение за Общността. 

Въпреки това, дори и автомагистрала A19 да минава покрай гората Montargis, 
техническият анализ на документите и сведенията, предоставени от френските органи
показват, че проектът за автомагистрала A19 няма значително въздействие върху 
популацията ципокрили, тъй като са били предприети превантивни мерки и мерки за 
намаляване на рисковете (изсичания, ограничени до 50 ха и извършвани само през 
зимата, никакво разрушаване на леговища, много слаби рискове от сблъсък, 
благодарение на направените насипи и преграждания с помощта на растения, които 
възпрепятстват прелитанията, ограничения на осветлението във фазата на строителство 
и др.). В заключение, нарушение на член 12 от Директива 92/43/ЕИО не е установено. 

III.4 Проект за отклонение при Fay-aux-Loges (петиция 261/2004)

Няма пряко или косвено въздействие върху гората на Орлеан, или върху защитени 
видове 

Противно на твърденията на вносителите на петиците, техническият анализ на 
съобщените от френските власти сведения, показват, че проектът за отклонение при
Fay-aux-Loges (проект за път 2 x 1 платна с обща ширина 15 метра и дължина 6,3 км), 
на който е била извършена цялостна ОВОС, както и обществено допитване в 
съответствие с изискванията на Директива 85/337/ЕИО (посочена по-горе),1 няма да 
окаже въздействие върху СЗЗ „Forêt d'Orléans“.2

Уместно е да се припомни, че този проект не пресича нито ООЗ, нито СЗЗ, и 
следователно няма преки въздействия Що се отнася до отсечките Puits Branger, La 
Queue, Canal d'Orléans и Vallée du Cens, които биха били засегнати от проекта за 
отклоняване, това са изкуствени влажни зони, които не са особено важни от 
орнитоложка гледна точка. Следователно, нарушение на Директива 92/43/ЕИО не е 
установено.

III.5 Проектите за мостове за пресичане на река Лоара (петиции 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 883/2005, 914/2007 и 1282/2007)

Вносителите на петициите оспорват проектите за изграждане на 4 моста за прекосяване 
на река Лоара (и свързаните с тях отклонения), а именно мостовете в Meung-sur-Loire, в 
Sully-sur-Loire и в Jargeau, както и проект за построяване на мост източно от 
агломерацията Орлеан (наречен проект за мост в Chécy/Combleux), с мотивите, че те ще 
окажат силно въздействие върху ООЗ „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire“ 
и СЗЗ „Vallée de la Loire du Loiret“. 

                                               
1 Уместно е да  се припомни, че административният френски съдия е отсъдил, че предварително 
извършената ОВОС за издаване на разрешение на проекта, е била пълна.
2 Поради внесените административни искове от община Donnery, строителните работи по отклоняването 
на Fay-aux-Loges не са започнали и досега, докато по този проект е било издадено разрешение през 
септември 2005 г.
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Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) иска да припомни, че досега за нито 
един от тези мостове не е издадено разрешение. Процедурите, които трябва да доведат 
до евентуално решение на префектурата, са на много първоначален стадий. 
Следователно, не се установява нарушение на правото на ЕО, включително на 
Директиви 85/337/ЕИО и 92/43/ЕИО, в съответствие с двата инструмента, посочени в 
раздел II от настоящото писмено съобщение. 

Мостовете в Meung-sur-Loire, в Sully-sur-Loire и в Jargeau 

Трасетата на мостовете в Meung-sur-Loire, в Sully-sur-Loire и в Jargeau (и свързаните с 
тях отклонения) са били приети. Въпреки това, досега за самите проекти разрешение не 
е издадено. 

По-специално, преди евентуално да бъдат издадени съответните разрешения от 
префектурата, ОВОС трябва да бъдат приключени и допълнени с проучване, което да 
отчита кумулативното въздействие, което може да засегне сериозно ОЗО „Vallée de la 
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire“ и СЗЗ „Vallée de la Loire du Loiret“, в резултат от
изграждането на въпросните три моста.Френските органи са осведомили Генерална 
дирекция „Околна среда“ (DG ENV), че изпълнителят е бил уведомен за обществената 
поръчка за провеждането на това допълнително проучване на 25 юни 2008 г., и че то 
няма да бъде приключено преди края на 2009 г. 

След като бъдат направени заключенията от допълнителното проучване, те ще бъдат 
включени в осъществените ОВОС за всеки един от проектите за мост, които ще бъдат
част от досиетата за предварително проучване във връзка с декларацията за обществена 
полза, съставени за всеки един от проектите. Ще бъдат проведени обществени 
допитвания и обществеността ще има възможност да даде своето мнение. Едва след 
приключването на тези обществени допитвания префектът на департамента ще вземе 
решение дали да приеме или не постановления на префектурата за разрешаване на 
въпросните проекти за мостове.

В заключение, досега мостовете в Meung-sur-Loire, в Sully-sur-Loire и в Jargeau са само 
на етап проекти (все още решение няма решение относно типа на съоръженията). 
Процедурите за разрешение са само на предварителен етап. Няма никаква гаранция към 
момента, че въпросните проекти ще бъдат осъществени. Следователно нарушение на 
правото на ЕО не е установено. 

Мостът в Chécy/Combleux 

Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) иска да подчертае, че процедурата по 
издаване на разрешение във връзка с изграждането на мост за пресичана на река Лоара, 
източно от орлеанската агломерация, досега не е започната. 

Такъв проект само е бил споменат към момента в проекта за схема за териториално 
сближаване (СТС) на агломерацията Орлеан Val de Loire. За тази цел, е уместно да се 
припомни следното: 
От една страна, СТС за Орлеан Val de Loire е бил подложена на проучване на 
общественото мнение от 15 септември 2008 г. до 15 октомври 2008 г. Комисията по 
проучването на общественото мнение е изготвила своя доклад на 19 ноември 2008 г., в 
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който изразява и резерви относно проекта за мост Chécy/Combleux, като посочва, че 
осъществяването му не би било желателно, предвид биологичното качество на река 
Лоара. Посочената СТС би трябвало да бъде одобрена в края на декември 2008 г. 

От друга страна, СТС не е предписателен документ тъй като не задължава 
компетентните органи да изпълнят инфраструктурните проекти, включително 
споменатият мост Chécy/Combleux.


