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Θέμα: Αναφορά 185/2004, του A. Terrazoni, εικαζόμενης γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης κατά της μεγάλης περιφερειακής οδού της Ορλεάνης 
(«Association Contre le Grand Contournement d' Orléans et le massacre de la
Sologne»), σχετικά με την προγραμματισμένη περιφερειακή οδό της Ορλεάνης

 Αναφορά 261/2004, του κ. Jean de la Forge, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges», σχετικά με την 
προγραμματισμένη περιφερειακή οδό της Ορλεάνης

 Αναφορά 37/2005, της κ. Laurence de la Martinière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης A.D.I.P.H.C.M., σχετικά με την κατασκευή μεγάλης 
περιφερειακής οδού γύρω από την πόλη της Ορλεάνης

 Αναφορά 580/2005, της Anne Joëlle Legourd, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «le Carillon de Combreux», σχετικά με την αντίθεσή της στην 
επέκταση αεροπορικών υποδομών σε προστατευόμενη περιοχή (Natura 2000)

 Αναφορά 883/2005, της Sylvie David - Rousseau, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση των τοπικών αρχών της Loiret με τις οδηγίες 79/409/EΚ 
και 92/43/EΚ για την προστασία των άγριων πτηνών και τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων

 Αναφορά 0117/2006, της κ. Janine Ben Amor, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος «Selle/Bied Gatinais», η 
οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 5 υπογραφές, σχετικά με την 
προγραμματιζόμενη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου A 19 Artenay-
Courtenay (Loiret) και παραβιάσεις των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών 
οδηγιών
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 Αναφορά 0914/2007, του Claude Arenales, εξ ονόματος της ένωσης SEQV για 
την περιβαλλοντική ποιότητα ζωής, η οποία αντιτίθεται στην κατασκευή της 
παρακαμπτηρίου οδού στην Ορλεάνη καθώς και άλλων έργων οδικών και 
αερολιμενικών υποδομών

 Αναφορά 1282/2007, του κ. Rémi Sallé, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης 4CASP, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου 
κατασκευής γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα, ανατολικά της Ορλεάνης, στο 
πλαίσιο της περιφερειακής οδού γύρω από την Ορλεάνη («le grand 
contournement»)

1. Περίληψη των αναφορών

Αναφορά 185/2004
Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να έχει η προγραμματισμένη περιφερειακή οδός γύρω από την πόλη της Ορλεάνης. 
Ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν τρεις γέφυρες στον ποταμό Λίγηρα, σε περιοχή 
που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως παγκόσμια κληρονομιά. Τα 300 χιλιόμετρα του 
προτεινόμενου αυτοκινητοδρόμου θα καταστρέψουν, κατά την άποψη του αναφέροντος, 
μεγάλα τμήματα της περιοχής της Sologne και θα διασχίζουν εκτάσεις που προστατεύονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000. Κατά τα φαινόμενα, το εκτεταμένο αρχικό 
σχέδιο έχει κατανεμηθεί σε μικρότερα τμήματα, ούτως ώστε να παρακαμφθεί η υποχρέωση 
να εκπονηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 97/11/ΕΚ, 
και να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με το σχέδιο. Παράλληλα, ο αναφέρων εκφράζει 
τον φόβο ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί και η οδηγία 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.

Αναφορά 261/2004
Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα σχέδια για τη δημιουργία παρακαμπτηρίου γύρω από την Ορλεάνη 
δεν λαμβάνουν υπόψη την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας που προβλέπει το 
«Natura 2000». Αναφέρει ακόμη ότι οι τοπικές αρχές διαίρεσαν το σχέδιο σε περισσότερα 
τμήματα ώστε να αποφύγουν τη διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 97/11/ΕΚ και τη διαβούλευση με το κοινό. 
Παρακάμφθηκαν έτσι και οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού, διότι δεν δημοσιοποιήθηκε 
σε επίπεδο ΕΕ ένα πραγματικά μεγάλο έργο. 

Αναφορά 37/2005
Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Loiret αποφάσισε την 
κατασκευή μεγάλης περιφερειακής οδού για την αστική περιοχή της Ορλεάνης, η οποία θα 
είχε καταστροφικές επιπτώσεις για τις γειτονικές αγροτικές κοινότητες. Όπως αναφέρει, 
στόχος είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων γύρω από την Ορλεάνη 
αλλά και η εκτροπή της από το κέντρο προς την περιφέρεια. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το 
Συμβούλιο επιδιώκει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο χωρίς να υποχρεωθεί να 
αιτιολογήσει τις αποφάσεις του. Κατηγορεί το Συμβούλιο για «τακτική σαλαμοποίησης», με 
σκοπό να αποφευχθεί έτσι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα ήταν 
υποχρεωτική για το έργο στο σύνολό του. Επίσης, κατά την άποψη της αναφέρουσας, οι 
πολιτικοί αποφεύγουν να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους για τις πραγματικές επιπτώσεις της 
περιφερειακής οδού και το εξωφρενικό κόστος υλοποίησής της.
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Αναφορά 580/2005
Η αναφέρουσα, πρόεδρος ενώσεως, καταγγέλλει τον κίνδυνο ενδεχόμενης παράβασης της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η οποία σχετίζεται με την υλοποίηση 
ενός γενικού σχεδίου επέκτασης οδικών και αεροπορικών υποδομών χωρίς μελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε μεγάλες εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών 
(δάσος της Ορλεάνης, κοιλάδα του Λίγηρα) του προγράμματος Natura 2000. 

Αναφορά 883/2005
Η αναφέρουσα εφιστά την προσοχή σε τρία χωροταξικά σχέδια που εξετάζει το νομαρχιακό 
συμβούλιο του Loiret τα οποία παραβιάζουν τις οδηγίες 79/409/EΚ και 92/43/EΚ για την 
προστασία των αγρίων πτηνών και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, δηλαδή την 
περιφερειακή οδό στο Sully sur Loire, την επέκταση του αεροδρομίου Saint-Denis de l’Hôtel 
και την περιφερειακή οδό της Ορλεάνης. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα έργα αυτά 
ενδέχεται να επηρεάσουν προστατευόμενες ζώνες ή περιοχές επιλέξιμες για συμπερίληψη στο 
δίκτυο Natura 2000 και ότι οι τοπικές αρχές δεν διενήργησαν τις μελέτες εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. 

Αναφορά 117/2006
Η αναφέρουσα εφιστά την προσοχή στις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου A 19 Artenay-Courtenay (Loiret), οι εργασίες για 
την κατασκευή του οποίου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν την περίοδο 2006-2009 και 
περιλαμβάνουν την κατασκευή επίστυλης οδογέφυρας μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου 
στην κοιλάδα Loing. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η μελέτη των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε δεν αξιολογεί με ακρίβεια τις επιπτώσεις που θα έχει ο 
αυτοκινητόδρομος, διότι αφήνει τον ανάδοχο να εξετάσει σε μεταγενέστερη μελέτη τα 
περισσότερα ευαίσθητα ζητήματα. Αναφέρει επίσης ότι ο αυτοκινητόδρομος A 19 θα έχει
αντίκτυπο στα προγραμματιζόμενα έργα κατά μήκος του άξονα Artenay-Meung sur 
Loire/Baule που περιλαμβάνουν την κατασκευή ακόμη μιας επίστυλης γέφυρας στον Λίγηρα, 
που θα διασχίζει τη Sologne, θα στρίβει ανατολικά και θα διασχίζει και πάλι τον Λίγηρα, με 
άμεσες επιπτώσεις σε σειρά προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει άμεσα προκειμένου να σταματήσουν όλα τα εν λόγω 
έργα.

Αναφορά 0914/2007
Ο αναφέρων απευθύνει έκκληση επαναλαμβάνοντας όλα τα θέματα που εγείρονται στην 
αναφορά 185/04 και σε άλλες, κατά των δημοσίων έργων που προγραμματίζονται από το 
γενικό συμβούλιο του Loiret. Εσωκλείει CD σχετικά με ένα πολύ μεγάλο έργο 
παρακαμπτηρίου οδού γύρω από το βιομηχανικό και αστικό κέντρο της Ορλεάνης.

Αναφορά 1282/2007
Ο αναφέρων καταγγέλλει έργο που αφορά την κατασκευή γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα, 
ανατολικά της Ορλεάνης, ισχυριζόμενος ότι αμφότερες οι πιθανές τοποθεσίες για την 
κατασκευή της εν λόγω γέφυρας, το Chécy και το Combleux, αποτελούν τμήματα 
προστατευόμενων περιοχών βάσει των κοινοτικών οδηγιών για τους οικοτόπους και για τα 
πτηνά. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, πρόκειται για την τέταρτη γέφυρα που θα 
κατασκευαστεί πάνω από τον Λίγηρα και θα αποτελέσει τμήμα της περιφερειακής οδού γύρω 
από την Ορλεάνη («le grand contournement»). Ο αναφέρων εξηγεί ότι, σε αντίθεση με τα 
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τρία άλλα έργα για την κατασκευή γεφυρών πάνω από τον Λίγηρα, αυτό το τέταρτο έργο δεν 
προωθείται από το νομαρχιακό συμβούλιο, αλλά από τον δήμο («l’agglomeration»). Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η καταστροφική περιβαλλοντική επίδραση του τέταρτου αυτού 
έργου κατασκευής γέφυρας θα είναι πολύ μεγάλη, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το 
Chécy είναι μια περιοχή που απειλείται από πλημμύρες. Ο αναφέρων αμφισβητεί την ανάγκη 
κατασκευής αυτής της γέφυρας και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το εν 
λόγω έργο στο πλαίσιο των ερευνών που αφορούν την περιφερειακή οδό γύρω από την 
Ορλεάνη.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 185/2004 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2004.
Η αναφορά 261/2004 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Σεπτεμβρίου 2004.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

Η αναφορά 37/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Μαΐου 2005.
Η αναφορά 580/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Οκτωβρίου 2005.
Η αναφορά 883/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Φεβρουαρίου 2006.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού)
Η αναφορά 0914/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2008.
Η αναφορά 1282/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2004.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η «σαλαμοποίηση» του συνολικού χωροταξικού σχεδίου της 
περιφερειακής οδού της Ορλεάνης που περιλαμβάνει την κατασκευή 3 γεφυρών οι οποίες 
πρόκειται να κατασκευαστούν στον ποταμό Λίγηρα και περίπου 300 χιλιομέτρων 
αυτοκινητοδρόμων και λωρίδων ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και νέων οδών 4 λωρίδων, θα 
προσέφερε το πλεονέκτημα, κατά την άποψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Loiret, της 
αποφυγής των ευρωπαϊκών διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμού και κατά συνέπεια την 
εύνοια των τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες φαίνεται να είχαν ήδη εκδηλωθεί δημόσια προς 
αυτή την κατεύθυνση (βλ. άρθρο της εφημερίδας «la république du centre», στο φύλλο της 
Τρίτης 25 Ιουνίου 2002- άρθρο το οποίο δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή).

Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αναφορά 185/2004 δεν επιτρέπουν να εικάσουμε 
παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για την εκτέλεση 
δημοσίων έργων1, η οποία ορίζει ότι: «κανένα έργο και καμία σύμβαση δεν δύναται να 
κατατμηθεί προς αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας».
Η μόνη προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού η οποία κοινοποιήθηκε από τους αναφέροντες, η 
οποία φέρει ημερομηνία 18.12.2003, είναι αυτή που δημοσιεύθηκε σε εθνικό επίπεδο. Ως 
αντικείμενο έχει «τις τοπογραφικές εργασίες των μελετών διάβασης του Λίγηρα» που 
κατανέμονται σε τρία τμήματα και θα πρέπει στην πραγματικότητα να χαρακτηριστεί 
δημόσιος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
                                               
1 ΕΕ L 199 της 09.08.1993, σ. 54
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συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ1.
Η έρευνα στη βάση δεδομένων «TED» της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OPOCE) αποκαλύπτει ότι αυτή η προκήρυξη, δημοσιευθείσα σε 
εθνικό επίπεδο, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 2003/S 243-216445. Κατά συνέπεια, γι’ αυτήν τη σύμβαση 
υπηρεσιών, το άρθρο 15 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ, η οποία προβλέπει τη δημοσίευση προκήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
ποσού μεγαλύτερου των 200 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, δεν φαίνεται να έχει 
αγνοηθεί.
Τέλος, από τη βάση δεδομένων «TED» προκύπτει επίσης ότι ο αυτοκινητόδρομος A19 ο 
οποίος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του έργου της περιφερειακής οδού γύρω από την 
Ορλεάνη που αμφισβητείται από τον αναφέροντα, αποτέλεσε αντικείμενο δύο δημοσιεύσεων 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοί 2003/S 88-078517 και 2003/S
54-046710) ενόψει της ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων σχετικά με τη 
μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση, με κίνδυνο και ευθύνη του 
αναδόχου, του τμήματος Artenay-Courtenay του αυτοκινητοδρόμου A19 (περίπου 100 
χιλιομέτρων). Έτσι, φαίνεται ότι τα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ που προβλέπουν την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού 
παραχώρησης δημοσίων έργων στην Επίσημη Εφημερίδα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
έχουν αγνοηθεί όσον αφορά την ανάθεση κατασκευής του τμήματος A19 του 
αυτοκινητόδρομου Artenay-Courtenay.
Ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους των αναφερόντων σχετικά με ενδεχόμενη 
παραβίαση των οδηγιών που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις, δεν μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι υπήρξε παράβαση του κοινοτικού δικαίου στην προκειμένη περίπτωση.

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η κατάτμηση του έργου έχει επίσης ως συνέπεια την 
παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
97/11/ΕΚ (την οδηγία για τις μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων)2. Στην 
αναφορά 185/2004 επισυνάπτεται σχετικό απόσπασμα από αυτήν την οδηγία. Η οδηγία 
προβλέπει ότι για έργα για τα οποία αυτή ισχύει και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πριν από τη λήψη απόφασης επί αίτησης χορήγησης άδειας για την εκτέλεση του 
έργου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά 
με το περιβάλλον, καθώς και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κοινό.

Όπως προκύπτει σαφώς από την ίδια την οδηγία (η οποία, όπως υπογραμμίζει και ο 
αναφέρων, αναφέρεται σε «ολόκληρο το έργο») αλλά και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, για τους σκοπούς εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα σχέδια 
πρέπει να εξετάζονται συνολικά και δεν πρέπει να κατακερματίζονται με στόχο να 
απαλλαγούν από την υποχρέωση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, δεν είναι 
σαφής από τα στοιχεία που παραθέτει ο αναφέρων ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω έργο ούτε αν χορηγήθηκε άδεια για 

                                               
1 ΕΕ L 209 της 24.07.1992, σ. 1, και ΕΕ L 328 της 28.11.1997, σ. 1
2 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40 και ΕΕ L 73 της 14.03.1997, σ. 5.
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την εκτέλεση του έργου. Τα γεγονότα, όπως παρουσιάζονται, δεν φαίνεται να δείχνουν 
οποιαδήποτε παραβίαση της οδηγίας η οποία να χρήζει έρευνας από την Επιτροπή.

Σχετικά με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (την οδηγία για τους οικοτόπους)1 ο αναφέρων 
επισημαίνει την πιθανότητα το έργο να επηρεάσει αρκετές περιοχές οι οποίες προτείνονται 
από τη Γαλλία βάσει της παρούσας οδηγίας αλλά δεν παρέχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο 
προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τον αναφέροντα και 
θα του ζητήσει να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να προβεί 
στη δέουσα εκτίμηση της κατάστασης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 2005.

Οι αναφορές καταγγέλλουν το σχέδιο της περιφερειακής οδού της Ορλεάνης που αφορά την 
κατασκευή τριών γεφυρών στον Λίγηρα, και περίπου 300 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων, 
λωρίδων ταχείας κυκλοφορίας και νέων οδών τεσσάρων λωρίδων. Το έργο της περιφερειακής 
οδού δύναται να έχει επιπτώσεις σε δύο προταθείσες τοποθεσίες κοινοτικής σημασίας, τη «La
Sologne» (FR 2402001) και τη «Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire» 
(FR2400528), καθώς και σε μία ζώνη ειδικής προστασίας («ΖΕΠ») άγριων πτηνών «Vallée
de la Loire et du Loiret» (FR2410017) και σε δύο σημαντικές ζώνες για τη διατήρηση των 
άγριων πτηνών («ZICO»). 

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία αυτεπάγγελτης εξέτασης και απηύθυνε αίτηση 
παροχής πληροφοριών στις γαλλικές αρχές τον Νοέμβριο του 2004. Αυτή η αίτηση παροχής 
πληροφοριών αφορούσε τη φύση, την ακριβή έκταση και τον βαθμό προόδου του έργου 
καθώς και τον σεβασμό των διατάξεων των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ2 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών, 92/43/ΕΟΚ3 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και 85/337/ΕΚ4 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΟΚ5. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης «δέσμης» σχετικά με τις προδικαστικές διαδικασίες τον 
Ιανουάριο του 2005 και μέσω επιστολής που απηύθυναν τον Μάιο του 2005 στην Επιτροπή, 
οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι το νομαρχιακό συμβούλιο του Loiret δεν επιβεβαίωσε την 
πρόθεσή του να προβεί στην υλοποίηση του συνολικού έργου της παρακαμπτηρίου της 
Ορλεάνης. Οι εν λόγω αρχές δήλωσαν ότι θα εκτελεσθούν τρία ακριβή έργα: η 
παρακαμπτήριος RD921 του Fay-aux-Loges, καθώς και η διάβαση σε δύο σημεία του 
Λίγηρα. Όσον αφορά το έργο της παρακαμπτηρίου RD 921, αυτό εμπίπτει στη ζώνη ειδικής 
προστασίας FR 2410018 του «Δάσους της Ορλεάνης». Η μελέτη επιπτώσεων σε αυτήν τη 
ζώνη ειδικής προστασίας γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή τον Μάιο του 2005. Τα δύο άλλα 
έργα είναι ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο λήψης αποφάσεων. Οι μελέτες επιπτώσεων 
αυτών των δύο έργων βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης και οι σημαντικές ζώνες για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών που επηρεάζονται τελικά από αυτά τα έργα δεν έχουν ακόμη 
προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο. Οι γαλλικές αρχές δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν την 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σ. 7
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
4 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. 
5 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
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Επιτροπή για την εξέλιξη των τριών αυτών έργων και των επιπτώσεών τους στις ενεχόμενες 
κοινοτικές τοποθεσίες, καθώς και για την κατάταξη των 2 εν λόγω σημαντικών ζωνών για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών (Marlié και Baule) σε ζώνες ειδικής προστασίας. 

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις τελευταίες 
εξελίξεις αυτής της υπόθεσης.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006 στην αναφορά 883/2005.

Η αναφορά καταγγέλλει τρία σχέδια του νομαρχιακού συμβουλίου της Loiret:
1.  τη μεγάλη περιφερειακή οδό της Ορλεάνης και το σχέδιο κατασκευής γέφυρας στον 

Λίγηρα στα δυτικά της Jargeau (σχέδιο που αποτελεί επίσης αντικείμενο των 
αναφορών 185/2004, 261/2004 και 37/2005),

2. το σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου Saint Denis de l'Hôtel, και
3. το σχέδιο παρακαμπτήριας οδού της κοινότητας Sully για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Τα προκείμενα σχέδια ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε δύο τόπους κοινοτικής σημασίας –
«La Sologne» (FR 2402001) και «La Loire» (FR2400528)– καθώς και σε μία ζώνη ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) αγρίων πτηνών («Vallée de la Loire et du Loiret» (FR2410017).
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο κατασκευής περιφερειακής οδού στην Ορλεάνη, η Επιτροπή είχε 
κινήσει διαδικασία αυτεπάγγελτης εξέτασης το 2004 σε συνέχεια της αναφοράς 185/2004. 
Όπως επισημαίνεται στην τελευταία ανακοίνωση σχετικά με τις αναφορές 185/2004, 
261/2004 και 37/2005, από την εξέταση της υπόθεσης, μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι το 
νομαρχιακό συμβούλιο της Loiret δεν έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να προχωρήσει 
στην κατασκευή της περιφερειακής οδού της Ορλεάνης. Οι εν λόγω αρχές ανέφεραν ότι θα 
πραγματοποιηθούν τρία έργα: το σχέδιο παρακαμπτήριας οδού του RD921 της Fay-aux-
Loges, καθώς και δύο σχέδια διάβασης σε δύο σημεία του Λίγηρα. Το σχέδιο κατασκευής 
γέφυρας στον Λίγηρα στα δυτικά της Jargeau για το οποίο διαμαρτύρεται η αναφέρουσα 
καλύπτεται επομένως από την προαναφερθείσα διαδικασία αυτεπάγγελτης εξέτασης. Όσον 
αφορά το σχέδιο παρακαμπτήριας οδού του RD 921, αυτό θα αφορά τη ΖΕΠ FR 2410018 
«Forêt d'Orléans» (δάσος της Ορλεάνης). Η μελέτη των επιπτώσεων του σχεδίου στην εν 
λόγω ΖΕΠ εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Τα δύο άλλα 
σχέδια βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο λήψης αποφάσεων. Οι μελέτες των επιπτώσεων 
των δύο αυτών έργων είναι στο στάδιο της εκπόνησης και οι ζώνες κοινοτικής σημασίας για 
τη διατήρηση των άγριων πτηνών που ενδέχεται να θιγούν από τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν 
προσδιοριστεί ακόμη στο συγκεκριμένο στάδιο.
Προσεχώς θα πραγματοποιηθεί τεχνική συνεδρίαση μεταξύ των γαλλικών αρχών και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, προκειμένου να διευκρινιστούν (l) η επάρκεια της μελέτης 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε σε σχέση με το σχέδιο της περιφερειακής οδού της Ορλεάνης, 
(2) τα προτεινόμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων και (3) ο συνολικός ή μη 
χαρακτήρας του εν λόγω έργου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν λόγω συνεδρίασης και στη διάρκειά της, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής θα ζητήσουν να ενημερωθούν από τις γαλλικές αρχές σε σχέση με τη φύση, 
την ακριβή έκταση και τον βαθμό προόδου των δύο άλλων σχεδίων τα οποία καταγγέλλει η 
αναφέρουσα (σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου Saint Denis de l'Hôtel και σχέδιο 
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παρακαμπτήριας οδού της κοινότητας Sully για βαρέα φορτηγά οχήματα), καθώς και σχετικά 
με τον σεβασμό των διατάξεων των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ1 περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, 92/43/ΕΟΚ2 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, και 85/337/ΕΚ3 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΟΚ4.
Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις 
στην εν λόγω υπόθεση.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 4 Ιουλίου 2006.

Όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει 
διαδικασία αυτεπάγγελτης εξέτασης. Απηύθυνε στις γαλλικές αρχές δύο αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών που αφορούσαν τη φύση, την ακριβή έκταση και τον βαθμό προόδου του 
σχεδίου, καθώς και τον σεβασμό των διατάξεων των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ5 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 92/43/ΕΟΚ6 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και 85/337/ΕΚ7 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΟΚ8. Η υπόθεση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια 
συνεδριάσεων «δεσμών» σχετικά με τις προδικαστικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης «δέσμης» της 20ής Ιανουαρίου 2006, οι γαλλικές αρχές 
και η Επιτροπή συμφώνησαν να διοργανώσουν μια τεχνική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί 
τον Σεπτέμβριο του 2006 προκειμένου να διευκρινιστούν 1) η επάρκεια της μελέτης 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε, 2) τα προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων 
και 3) ο συνολικός ή μη χαρακτήρας του έργου που καταγγέλλουν οι αναφέροντες. 

Η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι το αντικείμενο της αναφοράς 117/2006, 
το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου Α19 Artenay-Courtenay, εξετάστηκε επίσης στην ίδια 
υπόθεση αυτεπάγγελτης εξέτασης, όπως άλλωστε και οι αναφορές 580/2005 και 883/2005.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

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

Κοινό στοιχείο όλων αυτών των αναφορών είναι ότι εκφράζουν αιτιάσεις για ένα σύνολο
έργων οδικών υποδομών και αυτοκινητοδρόμων, τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν

                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ.40.
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
5 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1
6 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
7 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
8 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
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εντός και πέριξ του κέντρου της πόλης της Ορλεάνης (νομός του Λίγηρα, Γαλλία). Αυτός
είναι ο λόγος που η παρούσα γραπτή ανακοίνωση εξετάζει ταυτόχρονα όλες αυτές τις 
αναφορές. Προς τούτο, υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εξέτασε η ίδια ανελλιπώς αυτές τις αναφορές κατά τρόπο ολοκληρωμένο, όπως 
αποδεικνύει η Έκθεσή της, της 20ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη διερευνητική αποστολή
στο Παρίσι και τον Λίγηρα, το διάστημα 1-2 Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις αναφορές αριθ.
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 και 914/2007 (δεδομένου ότι η
αναφορά αριθ. 1282/2007 δεν υποβλήθηκε στην εν λόγω επιτροπή παρά μόλις τον Δεκέμβριο 
του 2007).

Ο τεχνικός και νομικός έλεγχος, που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με
όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τους αναφέροντες και τις
γαλλικές αρχές κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα από τα έργα υποδομής, που αποτελούν 
αντικείμενα των αναφορών 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 και 1282/2007 δεν χαρακτηρίζεται από παραβίαση του κοινοτικού δικαίου του 
περιβάλλοντος.

Με στόχο την παροχή στην Επιτροπή Αναφορών μιας διεξοδικής σύνθεσης του τεχνικού και
νομικού ελέγχου, που πραγματοποίησε η Επιτροπή, ο οποίος οδήγησε στο εν λόγω
συμπέρασμα, η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ένα παράρτημα, που υπενθυμίζει το 
αντικείμενο κάθε μιας από τις εν θέματι αναφορές (τμήμα I), που επισημαίνει τις διατάξεις 
του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν εν προκειμένω (τμήμα II) και που εκθέτει τα 
συμπεράσματα του εν λόγω τεχνικού και νομικού ελέγχου (τμήμα III).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τις αναφορές

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

Αφού πρώτα υπενθυμίσει συνοπτικά το επιμέρους θέμα κάθε εξεταζόμενης αναφοράς, το
παρόν παράρτημα της παρούσας γραπτής ανακοίνωσης θα εκθέσει την τεχνική και νομική 
ανάλυση, που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΓΔ Περιβάλλοντος) αναφορικά με τις αιτιάσεις που εξέφρασαν οι αναφέροντες.   

I. Αντικείμενο των αναφορών 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007 και 1282/2007

Αναφορές 185/2004, 261/2004 και 37/2005 που υποβλήθηκαν από τον κ. A. Terrazoni, τον
κ. de la Forge, πρόεδρο της «Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges» και την κ.
Laurence de la Martinière, της ένωσης ADIPHCM
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Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ένα σχέδιο μεγάλης περιφερειακής οδού της Ορλεάνης, που
θα συνίσταται στην κατασκευή 300 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας
κυκλοφορίας και οδικών αρτηριών ανοικτών στη διεθνή κυκλοφορία, τριών γεφυρών
διάβασης του Λίγηρα στο Meung-sur-Loire, στο Jargeau και στο Sully-sur-Loire. Πέραν του
γεγονότος ότι αυτά τα έργα θα επηρεάσουν αρκετούς τόπους Natura 2000, μεταξύ άλλων, τον
τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire» και τη
ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) «Vallée de la Loire du Loiret», οι αναφέροντες
υποστηρίζουν επίσης ότι τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν ένα μοναδικό συνολικό έργο, 
επομένως, θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο μίας και μοναδικής, ολοκληρωμένης
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι το κοινό δεν ενημερώθηκε για τα εν λόγω 
έργα. 

Αναφορά 580/2005, που υποβλήθηκε από την κ. Anne Joëlle Legourg, πρόεδρο της ένωσης
«Le Carillon de Combreux»

Η αναφέρουσα καταγγέλλει καταρχάς ένα σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου του Saint-
Denis-de-l'Hôtel, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα του συνολικού σχεδίου μεγάλης 
περιφερειακής οδού της Ορλεάνης (βλ. ανωτέρω). Αυτό το έργο θα περιλαμβάνει την
επέκταση και ενίσχυση του διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης και τον εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα όμως με την αναφέρουσα, πέραν του γεγονότος ότι το εν λόγω 
έργο θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημόσια έρευνα, η συγκεκριμένη επέκταση θα επηρεάσει
ιδιαιτέρως τη ΖΕΠ «Forêt d'Orléans» και τα είδη που βρίσκουν εκεί καταφύγιο, μεταξύ 
άλλων, τον ψαραετό, με το αιτιολογικό ότι η αεροπορική περιοχή προσέγγισης και 
αναχώρησης των αεροσκαφών βρίσκεται πάνω από την εν λόγω ΖΕΠ και ότι θα 
χρησιμοποιούνται παγίδες με δίχτυα και πυροβολισμοί με όπλα για την απομάκρυνση των 
πτηνών από το αεροδρόμιο.  
Η αναφέρουσα καταγγέλλει, κατά δεύτερον, ένα σχέδιο νέας επέκτασης, με στόχο τη 
μετατροπή αυτού του αεροδρομίου σε αερολιμένα. 

Αναφορά 883/2005, που υποβλήθηκε από την κ. Sylvie David-Rousseau

Όπως και οι αναφορές 185/2004, 261/2004, 37/2005 και 580/2005, η αναφέρουσα
καταγγέλλει το σχέδιο μεγάλης περιφερειακής οδού της Ορλεάνης, επέκτασης του 
αεροδρομίου του Saint-Denis-de-l'Hôtel και της γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα στο Jargeau
με το αιτιολογικό ότι αυτά θα επηρεάσουν τους προαναφερθέντες ΤΚΣ και ΖΕΠ. Επιπλέον, η
αναφέρουσα καταγγέλλει το σχέδιο παρακαμπτήριας οδού της κοινότητας Sully-sur-Loire, 
δεδομένου ότι θα έχει επιπτώσεις στη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du Loiret».  

Αναφορά 117/2006, που υποβλήθηκε από την κ. Janine Ben Amor, πρόεδρο της ένωσης
της «Selle / Bied» για την προστασία του περιβάλλοντος του Gatinais

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A19, μεταξύ του Artenay και 
του Courtenay, μήκους 101 χιλιομέτρων, με στόχο τη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων A10 
και A6 με το αιτιολογικό ότι αυτό το σχέδιο (i) θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον επίγειο 
και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και στην υδροληψία πόσιμου νερού, (ii) θα επηρεάσει τον 
ΤΚΣ «Marais de Sceaux et Mignerette», καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο αποστράγγισης και
(iii) θα έχει ως συνέπεια την εκχέρσωση του δρυμού του Montargis και τη διακινδύνευση των 
χειροπτέρων που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.  
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Αναφορά 914/2007, που υποβλήθηκε από τον κ.. Claude Arenales, γενικό γραμματέα της
συνομοσπονδίας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής
(Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie)
Όπως και οι αναφορές 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 και 117/2006, ο
αναφέρων καταγγέλλει το σχέδιο μεγάλης περιφερειακής οδού της Ορλεάνης, επέκτασης του 
αεροδρομίου του Saint-Denis-de-l'Hôtel και κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου A19. 
Επιπλέον, ο αναφέρων καταγγέλλει το σχέδιο γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα στο Sully-sur-
Loire με το αιτιολογικό ότι θα έχει επιπτώσεις στη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du Loiret».  

Αναφορά 1282/2007, που υποβλήθηκε από τον κ. Rémi Sallé, πρόεδρο της ένωσης  4CASP
(Chécy)

Ο αναφέρων καταγγέλλει το σχέδιο γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα, που θα κατασκευαστεί
στο Chécy, ανατολικά της αστικής περιοχής της Ορλεάνης, με το αιτιολογικό ότι αυτό το 
σχέδιο (i) θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ζώνη υδροληψίας και σε υδροφόρο ορίζοντα και
(ii) στη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du Loiret» και στον ΤΚΣ «Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire».

II. Οι βασικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, που ισχύουν για τα σχέδια
υποδομών, που αποτελούν αντικείμενα των αναφορών 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 και 1282/2007 

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τεχνικής και νομικής ανάλυσης των εξεταζόμενων
αναφορών (βλ. σημείο III της παρούσης γραπτής ανακοίνωσης), αξίζει να υπενθυμιστούν 
ποια είναι τα βασικά μέσα και οι διατάξεις του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, που 
ισχύουν για τα σχέδια, που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω αναφορών. 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών και Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές, που σύμφωνα με τους αναφέροντες θα επηρεαστούν
από τα υπό εξέταση σχέδια υποδομών, είναι ΤΚΣ και ΖΕΠ, που έχουν χαρακτηριστεί από τη 
Γαλλία δυνάμει των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ ως στοιχεία του δικτύου Natura
2000, ισχύουν οι οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. 

Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.1

- Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 ορίζει ότι κάθε σχέδιο ή έργο, που δεν στοχεύει στη
διαχείριση του ΤΚΣ και / ή της ΖΕΠ, αλλά που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον εν 
λόγω ΤΚΣ ή την εν λόγω ΖΕΠ, εκτιμάται πρώτα δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του 

                                               
1 Το άρθρο 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει ότι οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις 
παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 6 ισχύουν επίσης για τα έργα ή τα σχέδια που είναι 
δυνατόν να μολύνουν ή να υποβαθμίσουν τους οικοτόπους άγριων πτηνών ή να ενοχλήσουν 
τα τελευταία, στον βαθμό που αυτές οι επιπτώσεις επιφέρουν σημαντικές συνέπειες στη 
διατήρηση των εν λόγω ειδών. 
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λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του εν λόγω ΤΚΣ ή της εν λόγω ΖΕΠ, 
καθώς και της δημόσιας διαβούλευσης. 

Οι αρμόδιες αρχές δεν εγκρίνουν το υπό εξέταση έργο ή σχέδιο παρά μόνο αφού λάβουν 
τη διαβεβαίωση ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του εν λόγω ΤΚΣ ή της εν λόγω 
ΖΕΠ. 

- Ωστόσο, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της
δέουσας εκτίμησης (το τάδε ή το δείνα έργο ή σχέδιο δύναται να παραβλάψει την
ακεραιότητα του εν λόγω ΤΚΣ ή της εν λόγω ΖΕΠ), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εγκρίνουν το υπό εξέταση σχέδιο ή έργο υπό τον όρο ότι θα καταδείξουν (i) την απουσία 
εναλλακτικών λύσεων, (ii) την αιτιολόγηση του σχεδίου ή έργου βάσει επιτακτικών λόγων
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος (περιλαμβανομένου του συμφέροντος οικονομικής 
φύσεως) και (iii) τον προγραμματισμό αντισταθμιστικών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση 
της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000. 

Θα αναφερθούμε, επιπλέον, στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 12 της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ.

- Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα
καθεστώς αυστηρής προστασίας για τα ζωικά είδη, που απαριθμούνται στο σημείο α) του 
παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα οποία βρίσκονται εντός ή εκτός ΤΚΣ. Το
συγκεκριμένο καθεστώς υπαγορεύει κυρίως την υλοποίηση μέτρων που επιτρέπουν, 
μεταξύ άλλων, την αποφυγή οποιασδήποτε εκ προθέσεως ενόχλησης των εν λόγω ειδών 
και της καταστροφής των τόπων ανάπαυσης. 

- Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 12, αυτή ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
δημιουργήσουν ένα σύστημα ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε σύλληψη ή 
τυχαία θανάτωση των ζωικών ειδών που απαριθμούνται στο εν λόγω σημείο α) του 
παραρτήματος IV δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη. 

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, περί της εκτιμήσεως των επιπτώσεων 
ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ)  

Δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, οι αρμόδιες αρχές δεν 
μπορούν να εγκρίνουν ένα σχέδιο, που δύναται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον χωρίς να έχει προηγηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (ΕΠΕ).

Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας, όλα τα σχέδια που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του άρθρου (πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 ή που χαίρουν εξαίρεσης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 2)
οφείλουν υποχρεωτικά να αποτελέσουν αντικείμενο ΕΠΕ, προτού λάβουν ενδεχομένως
άδεια. Αυτό αφορά κυρίως τα έργα (i) αυτοκινητοδρόμων, (ii) οδών ταχείας κυκλοφορίας, 
(iii) νέων οδών με 4 ή παραπάνω λωρίδες, μήκους τουλάχιστον 10 χλμ., (iv) τα έργα
ευθυγράμμισης/ διαπλάτυνσης υφιστάμενης οδού 2 τουλάχιστον λωρίδων προκειμένου για τη 
μετατροπή της σε οδό 4 ή περισσοτέρων λωρίδων, όταν το ευθυγραμμιζόμενο/ 
διαπλατυνόμενο τμήμα είναι μήκους τουλάχιστον 10 χλμ. και (v) αερολιμένες, ο διάδρομος 
προσγείωσης-απογείωσης των οποίων είναι μήκους τουλάχιστον  2100 μέτρων. 
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Σε ό,τι αφορά τα σχέδια που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, 
περιλαμβανομένων των εργασιών υποδομών που δεν αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα I
και των σχεδίων αεροδρομίων, οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν, δυνάμει της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4, κατά περίπτωση ή βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, αν το 
τάδε ή το δείνα σχέδιο πρέπει να αποτελέσει εκ των προτέρων αντικείμενο ΕΠΕ. Ωστόσο, οι
εν λόγω αρχές δεν διαθέτουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών, αφού η κατά περίπτωση εξέταση ή 
τα προκαθορισμένα κριτήρια πρέπει να ερείδονται, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4, σε 
κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα III της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Με άλλα λόγια, οι
αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη, αν κριθεί απαραίτητο, τα χαρακτηριστικά του 
σχεδίου, την τοποθεσία του και τα χαρακτηριστικά του δυνητικού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, το κοινό καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο, 
εφόσον έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης επί του σχεδίου, 
περιλαμβανομένης της διατύπωσης γνώμης επ’ αυτού. Σε ό,τι αφορά τις αρμόδιες αρχές, 
οφείλουν να «λαμβάνουν υπόψη» κάθε γνώμη που διατυπώνεται, να ενημερώνουν το κοινό 
για την τελική τους απόφαση και να εγκρίνουν ή όχι το υπό εξέταση σχέδιο και να εξηγούν 
τους λόγους της επιλογής τους. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι πολίτες που έχουν επαρκές
συμφέρον δράσης, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου 
να αμφισβητήσουν την τάδε ή τη δείνα απόφαση, με την οποία χορηγούνταν άδεια για το 
τάδε ή το δείνα σχέδιο. 

Η περίπτωση της Σύμβασης για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς, UNESCO (1972)

Πολλοί από τους αναφέροντες επικαλέστηκαν επίσης την ανάγκη τήρησης της Σύμβασης για 
την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Εκπαιδευτικού, 
Επιστημονικού και Μορφωτικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Παρίσι, 1972). 
Πράγματι, η Val de Loire, μεταξύ του Sully-sur-Loire και του Chalonnes, καταχωρήθηκε 
βάσει της εν λόγω Σύμβασης το 2000 στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω του 
φυσικού της κάλλους και του εξαίρετου πολιτιστικού της τοπίου.1 Ως προς αυτό, οι 
αναφέροντες προτάσσουν το επιχείρημα ότι οι γαλλικές αρχές δεν θα πρέπει να χορηγήσουν 
άδεια για την κατασκευή γεφυρών πάνω από τον Λίγηρα με το αιτιολογικό ότι αυτές θα 
βλάψουν το τοπίο της κοιλάδας του Λίγηρα, κατά παράβαση της εν λόγω Σύμβασης.   

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΔ Περιβάλλοντος οφείλει να επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω Σύμβαση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει
αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την υλοποίησή της. Η τελευταία εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο
αρμοδιότητα του γαλλικού κράτους. 

III. Τεχνική και νομική ανάλυση των σχεδίων υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο
των αναφορών 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 και 1282/2007 υπό το φως των ισχυουσών διατάξεων του κοινοτικού 

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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δικαίου. 

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες και οι γαλλικές αρχές υπό το φως
των ισχυουσών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, η ΓΔ Περιβάλλοντος πραγματοποίησε 
τεχνική και νομική ανάλυση όλων των σχεδίων, επί των οποίων εγείρουν αιτιάσεις οι 
αναφέροντες. 

III.1 Η μεγάλη περιφερειακή οδός της Ορλεάνης (αναφορές 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 580/2005, 883/2005, 914/2007)

Κανένα σχέδιο μεγάλης περιφερειακής οδού της Ορλεάνης
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν
επανειλημμένα τη ΓΔ Περιβάλλοντος ότι δεν υφίσταται σχέδιο (σε επίπεδο νομού, 
περιφέρειας ή κεντρικής διοίκησης) μεγάλης περιφερειακής οδού για την Ορλεάνη. 

Τα διάφορα σχέδια υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο των προαναφερθεισών αναφορών, 
είναι σχέδια που δεν συνιστούν τόσο μεγάλη περιφερειακή οδό και πρέπει να εξεταστούν 
ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Ειδικότερα, κανένας λειτουργικός δεσμός δεν κατέστη
δυνατόν να διαπιστωθεί, ο οποίος συνδέει τα εν λόγω σχέδια μεταξύ τους. 

Ως εκ τούτου, η ΓΔ Περιβάλλοντος θα ήθελε να τονίσει ότι όλα αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να 
αποτελέσουν το αντικείμενο μίας και μοναδικής ΕΠΕ, εφόσον δεν πρόκειται για ένα 
συνολικό έργο, αλλά για πολλά διακριτά σχέδια.

III.2 Η επέκταση του αεροδρομίου του Saint-Denis-de-l'Hôtel και η μελλοντική 
κατασκευή ενός αεροδρομίου εθνικής, αν όχι ευρωπαϊκής διάστασης (αναφορές
580/2005, 883/2005, 914/2007)

Η επέκταση του αεροδρομίου αποτέλεσε αντικείμενο ΕΠΕ και δημόσιας διαβούλευσης  

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, η επέκταση του αεροδρομίου του Saint-
Denis-de-l'Hôtel, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2003, αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας 
διαβούλευσης και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. 
Προς τούτο, η ΓΔ Περιβάλλοντος επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η επέκταση συνίστατο σε μια
επιμήκυνση του διαδρόμου κατά 392 μέτρα, το μήκος της οποίας έτσι έφτασε από τα 1000
στα 1392 μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ΕΠΕ, παρά 
μόνον εφόσον οι αρμόδιες αρχές το θεωρούσαν αναγκαίο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (βλ. ανωτέρω). 

Κανένας σημαντικός αντίκτυπος στα είδη άγριων πτηνών

Επιπροσθέτως, η τεχνική ανάλυση των πληροφοριών που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές
καταδεικνύει ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο δεν έχει κανέναν σημαντικό αντίκτυπο στα 
είδη άγριων πτηνών, που βρίσκονται στη ΖΕΠ «Forêt d'Orléans», ούτε σε εκείνα που 
βρίσκονται στη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du Loiret». Με άλλα λόγια, το αεροδρόμιο ουδόλως
επαπειλεί τους τόπους ανάπαυσης και αναπαραγωγής των εν λόγω ειδών και δεν ενοχλεί σε 
μεγάλο βαθμό τα τελευταία. Διευκρινίζεται σχετικά με αυτό ότι οι κίνδυνοι πρόσκρουσης, 
όπως αυτοί που μετρώνται σε εθνική κλίμακα, είναι εκ φύσεως πολύ περιορισμένοι, αφού
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προκαλούνται ως επί το πλείστον τουλάχιστον 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Για τον λόγο 
αυτόν, οι αρμόδιες αρχές τοποθέτησαν μηχανισμούς σκιάχτρων, ούτως ώστε να μην πετάνε
άγρια πτηνά πάνω από το αεροδρόμιο. Εξάλλου, υπογραμμίζεται ότι η ορνιθολογική
παρακολούθηση της ΖΕΠ «Forêt d'Orléans» που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του εθνικού 
σχεδίου αποκατάστασης του ψαραετού (2006) δεν αποκάλυψε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, 
που θα επηρέαζε αυτό το είδος. Συνοπτικά, δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία παραβίαση των
οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ (μεταξύ άλλων, κυρίως της παραγράφου 3 του άρθρου
6). 

Κανένα σχέδιο για μελλοντική επέκταση

Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη νέα επέκταση του αεροδρομίου του Saint-Denis-de-l'Hôtel, η 
οποία θα του προσέδιδε εθνικό, αν όχι ευρωπαϊκό χαρακτήρα (υπενθυμίζεται ότι το 
συγκεκριμένο αεροδρόμιο χρησιμοποιείται, λόγω μεγέθους, μόνο από μικρά αεροσκάφη  
αναψυχής, αθλητισμού και για επαγγελματικές μετακινήσεις), οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν 
επανειλημμένως τη ΓΔ Περιβάλλοντος για την ανυπαρξία ενός τέτοιου σχεδίου. 

III.3 Το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A19 (αναφορές 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007)

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, η τεχνική ανάλυση των πληροφοριών
που παρείχαν οι γαλλικές αρχές καταδεικνύουν ότι το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου A 19 
(μήκους 101 χλμ., που θα συνδέει τους αυτοκινητοδρόμους A6 και A10)1 δεν κατέληξε σε 
κανέναν σημαντικό αντίκτυπο σε οιονδήποτε ΤΚΣ, ούτε σε οιοδήποτε προστατευόμενο ζωικό 
είδος και δεν επηρέασε τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, περιλαμβανομένων των πηγών 
πόσιμου νερού.    

Προσθέτουμε ότι αυτό το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο πλήρους ΕΠΕ και δημόσιας 
διαβούλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των ΤΚΣ

Καμία άμεση επίπτωση

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A19 δεν διέρχεται από κανέναν ΤΚΣ, 
αλλά περνά πλησίον των ΤΚΣ «Marais de Sceaux et de Mignerette» και «Sites à chauve-
souris de l'Est du Loiret», για αυτό και δεν έχει άμεσες επιπτώσεις. Συνοψίζοντας, δεν μπορεί
να στοιχειοθετηθεί καμία παραβίαση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ. 

Καμία σημαντική έμμεση επίπτωση

Σε ό,τι αφορά τον ΤΚΣ «Marais de Sceaux et de Mignerette»

Η τεχνική ανάλυση του συμπληρωματικού φακέλου, στην οποία προέβη ο κύριος του έργου
βάσει του νόμου για το νερό και του φακέλου των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του

                                               
1 Η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου προβλέπεται για το καλοκαίρι του 2009.
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κράτους1 αποκαλύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου δεν θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο στους φυσικούς οικοτόπους και την ιχθυοπανίδα κλπ. – κανένας κίνδυνος
αποξήρανσης, καμία μείωση του δυναμικού των υδροβιοτόπων, καμία μόλυνση των
επιφανειακών υδάτων, καμία σημαντική επίπτωση στην τροφοδότηση των υγροβιότοπων του
ΤΚΣ από τα υπόγεια ύδατα – λόγω των μέτρων πρόληψης, που προβλέπονται κατά τα στάδια
κατασκευής και λειτουργίας (κατάλληλες διαβάσεις των μικρών χειμάρρων Petit Fusain και
Maurepas, συλλογή των όμβριων υδάτων και άλλων ουσιών, που θα βρίσκονται στο
οδόστρωμα). Με άλλα λόγια, το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A19 δεν διακυβεύει σε καμία 
περίπτωση τους στόχους διατήρησης του ΤΚΣ. Επομένως, καμία παραβίαση της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ δεν μπορεί να διαπιστωθεί. 

Σε ότι αφορά τον ΤΚΣ «Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret»

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκινητόδρομος A19 θα διέρχεται σε απόσταση 1 χλμ. από πολλές
φωλιές χειροπτέρων, μεταξύ άλλων, εκείνων που βρίσκονται στην κοινότητα του Chantecoq, 
που φιλοξενεί 4 είδη χειροπτέρων κοινοτικού ενδιαφέροντος («Rhinolophus ferrumequinum», 
«Myotis emarginatus», «Myotis myotis» και «Myotis bechsteini»). Σημειώνεται, εξάλλου, ότι
οι κοιλάδες Saint-Jacques και La Claris, που βρίσκονται κατά μήκος της χάραξης του
αυτοκινητοδρόμου, αποτελούν δυνητικά διαδρόμους αποδήμησης και θηρευτική περιοχή.  

Η τεχνική ανάλυση των εγγράφων και πληροφοριών που παρείχαν οι γαλλικές αρχές
καταδεικνύει ότι το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου A19 δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 
ούτε στις κοιλότητες /φωλιές των χειροπτέρων, ούτε στα χειρόπτερα. Επιπροσθέτως, 
υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν μέτρα πρόληψης και μείωσης των κινδύνων κατά τα
στάδια κατασκευής (περιορισμός του φωτισμού, μηχανισμός παρακολούθησης των 
χειροπτέρων κτλ.) και λειτουργίας (φυτικός φράχτης με ανοδική κλίση που επιτρέπει στα 
χειρόπτερα να διασχίζουν τον αυτοκινητόδρομο χωρίς τον κίνδυνο πρόσκρουσης). Επομένως, 
δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Σε ό,τι αφορά την προστασία των χειροπτέρων, που βρίσκουν καταφύγιο στο Δάσος του
Montargis:

Καμία σημαντική άμεση ή έμμεση επίπτωση

Αν και το Δάσος του Montargis δεν χαρακτηρίστηκε ΤΚΣ, αποτελεί καταφύγιο χειροπτέρων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, μολονότι ο αυτοκινητόδρομος A19 διασχίζει τις παρυφές του Δάσους του
Montargis, η τεχνική ανάλυση των εγγράφων και των πληροφοριών, που παρείχαν οι
γαλλικές αρχές, καταδεικνύει ότι το έργο του αυτοκινητοδρόμου A19 δεν έχει σημαντικό
αντίκτυπο στον πληθυσμό των χειροπτέρων χάρη στα μέτρα που υλοποιήθηκαν για την 
πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων (εκχερσώσεις σε έκταση 50 εκταρίων που
πραγματοποιούνται αποκλειστικά τον χειμώνα, καμία καταστροφή φωλεών, ελάχιστος 
κίνδυνος πρόσκρουσης χάρη στη δημιουργία αναχωμάτων και φυτικών φραχτών με ανοδική 
κλίση, περιορισμός του φωτισμού κατά το στάδιο κατασκευής). Συνοψίζοντας, δεν μπορεί να

                                               
1 Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του κράτους αποτελεί συμβατική υποχρέωση
για τον ανάδοχο. 
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διαπιστωθεί καμία παραβίαση του άρθρου 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

III.4 Το σχέδιο παράκαμψης του Fay-aux-Loges (αναφορά 261/2004)

Καμία άμεση και έμμεση επίπτωση στο Forêt d'Orléans, ούτε σε κάποιο από τα
προστατευόμενα είδη

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, η τεχνική ανάλυση των πληροφοριών
που παρείχαν οι γαλλικές αρχές καταδεικνύει ότι το σχέδιο παράκαμψης του Fay-aux-Loges
(σχέδιο οδού δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, συνολικού πλάτους 15 μέτρων και μήκους 6,3 
χλμ.), που αποτέλεσε το αντικείμενο πλήρους ΕΠΕ και δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (βλ. ανωτέρω),1 δεν θα προκαλέσει καμία επίπτωση 
στη ΖΕΠ «Forêt d'Orléans».2

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν διασχίζει ούτε ΤΚΣ ούτε ΖΕΠ, για αυτό και 
δεν θα υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τους τομείς του Puits Branger, της La
Queue, του Canal d'Orléans και της Vallée du Cens, που θα επηρεαζόντουσαν από το σχέδιο 
παράκαμψης, πρόκειται περί τεχνητών υδροβιότοπων, που δεν παρουσιάζουν μείζον 
ορνιθολογικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία παραβίαση της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

III.5 Τα σχέδια γεφυρών πάνω από τον Λίγηρα (αναφορές 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 914/2007 και 1282/2007)

Οι αναφέροντες αμφισβητούν τα σχέδια κατασκευής 4 γεφυρών πάνω από τον Λίγηρα (και
των σχετικών παρακάμψεων), συγκεκριμένα, των γεφυρών του Meung-sur-Loire, του Sully-
sur-Loire και του Jargeau, καθώς και το σχέδιο των γεφυρών που θα κατασκευαστούν
ανατολικά της αστικής περιοχής της Ορλεάνης (το λεγόμενο σχέδιο γέφυρας του
Chécy/Combleux), με το αιτιολογικό ότι αυτά θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ΤΚΣ
«Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire» και στη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du
Loiret».   

Η ΓΔ Περιβάλλοντος θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι καμία από αυτές τις γέφυρες δεν έχει λάβει 
μέχρι σήμερα άδεια κατασκευής. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση 
ενδεχόμενης νομαρχιακής απόφασης έγκρισης βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο. Κατά
συνέπεια, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, μεταξύ
άλλων, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις αυτών των 
δύο μέσων, που επισημαίνονται στο τμήμα II της παρούσης γραπτής ανακοίνωσης.   

Οι γέφυρες του Meung-sur-Loire, του Sully-sur-Loire και του Jargeau

Οι χαράξεις των γεφυρών του Meung-sur-Loire, του Sully-sur-Loire και του Jargeau (και των 
σχετικών παρακάμψεων) σταμάτησαν. Ωστόσο, τα ίδια τα σχέδια δεν έχουν λάβει, μέχρι
σήμερα, άδεια. 
                                               
1 Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΠΕ που διενεργήθηκε πριν τη χορήγηση
αδείας για το σχέδιο ήταν πλήρης.
2 Εξαιτίας των διοικητικών προσφυγών που άσκησε η κοινότητα του Donnery, οι εργασίες πραγματοποίησης της 
παράκαμψης του Fay-aux-Loges δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, παρόλο που το συγκεκριμένο σχέδιο έχει λάβει 
άδεια από τον Σεπτέμβριο του 2005.
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Ειδικότερα, πριν από την ενδεχόμενη έκδοση των νομαρχιακών αδειών, πρέπει να
ολοκληρωθούν οι ΕΠΕ και να συμπληρωθούν από μια μελέτη, που θα λάβει υπόψη τον 
σωρευτικό αντίκτυπο, ο οποίος είναι δυνατόν να έχει επηρεάσει σημαντικά τον ΤΚΣ «Vallée
de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire» και τη ΖΕΠ «Vallée de la Loire du Loiret» και 
που θα καταλήξει στην κατασκευή των τριών υπό εξέταση γεφυρών. Ωστόσο, οι γαλλικές
αρχές ενημέρωσαν τη ΓΔ Περιβάλλοντος ότι η ανάθεση ενόψει της πραγματοποίησης αυτής 
της συμπληρωματικής μελέτης κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 25 Ιουνίου 2008 και ότι 
αυτή η τελευταία δεν θα ολοκληρωνόταν παρά στα τέλη του 2009. 

Μόλις παραδοθούν τα πορίσματα αυτής της συμπληρωματικής μελέτης, στη συνέχεια θα
ενσωματωθούν στις ΕΠΕ που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε σχέδιο γέφυρας, οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν με τη σειρά τους πριν από τη δήλωση για τον κοινωφελή χαρακτήρα στους
φακέλους ερευνών που θα εκπονηθούν για κάθε σχέδιο γέφυρας. Θα διεξαχθούν, επομένως,
δημόσιες έρευνες, βάσει των οποίων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εκφέρει γνώμες. Μόνο
όταν περατωθούν οι εν λόγω δημόσιες έρευνες θα αποφασίσει ο νομάρχης για την έγκριση ή 
μη νομαρχιακών αποφάσεων, που θα εγκρίνουν τα εν λόγω σχέδια γέφυρας.

Συνοπτικά, μέχρι σήμερα, οι γέφυρες του Meung-sur-Loire, του Sully-sur-Loire και του
Jargeau δεν βρίσκονται παρά στο στάδιο σχεδίων (το είδος των εργασιών δεν έχει άλλωστε
αποφασιστεί ακόμα). Οι διαδικασίες χορήγησης αδείας βρίσκονται ακόμα σε προκαταρκτικό 
σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση, μέχρι τούδε, ότι οι εν λόγω γέφυρες θα κατασκευαστούν.
Επομένως, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. 

Η γέφυρα του Chécy/Combleux

Η ΓΔ Περιβάλλοντος επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η διαδικασία χορήγησης αδείας σε ό,τι
αφορά την κατασκευή γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα ανατολικά της αστικής περιοχής της 
Ορλεάνης δεν έχει ούτε καν ξεκινήσει. 

Αυτό το σχέδιο δεν αναφέρθηκε, μέχρι τούδε, παρά μόνο στο έργο του σχεδίου χωρικής 
συνοχής (ΣΧΣ/ SCOT) της αστικής περιοχής Orléans Val de Loire. Πράγματι, αξίζει να
υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα: 
Αφενός, το ΣΧΣ/ SCOT της Orléans Val de Loire αποτέλεσε το αντικείμενο μιας δημόσιας
έρευνας από τις 15 Σεπτεμβρίου 2008 έως τις 15 Οκτωβρίου 2008. Ωστόσο, η επιτροπή
δημόσιας έρευνας υπέβαλε την έκθεσή της στις 19 Νοεμβρίου 2008, όπου διατυπώνει κυρίως
μια επιφύλαξη αναφορικά με το σχέδιο γέφυρας του Chécy/Combleux, επισημαίνοντας ότι η 
κατασκευή της δεν είναι ευκταία, αν ληφθεί υπόψη η βιολογική ποιότητα του Λίγηρα. Το εν 
λόγω ΣΧΣ/ SCOT αναμενόταν να εγκριθεί στα τέλη του Δεκεμβρίου 2008. 

Από την άλλη, ένα ΣΧΣ/ SCOT δεν αποτελεί διατακτικό έγγραφο υπό την έννοια ότι δεν
υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να υλοποιήσουν τα σχέδια υποδομών, μεταξύ άλλων, τη 
γέφυρα του Chécy/Combleux, στην οποία αναφέρεται.


