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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0764/2006, του Philippe Riglet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή του σε έργο αστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενη τοποθεσία 
χωρίς πρότερη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

και

Αναφορά 0133/2007, του Jean Raoul-Duval, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης "Les riverains des Veillas", σχετικά με ενστάσεις για την 
κατασκευή τουριστικού χωριού

1. Περίληψη της αναφοράς 0764/2006

Ο αναφέρων κ. Philippe Riglet εκφράζει τις αντιρρήσεις του για προβλεπόμενο κέντρο 
αναψυχής σε προστατευόμενη περιοχή στο διαμέρισμα του Loir-et-Cher, υποστηρίζοντας ότι 
παραβιάζει την οδηγία 79/409/ΕΟΚ (περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών) και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Υποστηρίζει ότι ο ανάδοχος δεν έχει διενεργήσει την 
προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι απαραίτητη 
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για το έργο σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες δυνάμει 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Το έργο τουριστικής ανάπτυξης υποστηρίζεται από τις δημοτικές 
αρχές της Dhuizon, το περιφερειακό συμβούλιο του Loir-et-Cher και τις τοπικές αρχές στο 
πλαίσιο της τοποθεσίας "Sologne des étangs" του δικτύου Natura 2000. Οι αναφέροντες 
ζητούν την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την ανωτέρω νομοθεσία.

Περίληψη της αναφοράς 0133/2007

Ο αναφέρων κ. Jean Raoul-Duval διαμαρτύρεται για την προτεινόμενη κατασκευή ενός 
παραθεριστικού οικισμού στην Duhizon η οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν θα ήταν συμβατή με 
τις οδηγίες για την προστασία των άγριων πτηνών, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
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καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας (οδηγία 92/43/ΕΚ) και για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 
85/337). Συν τοις άλλοις, το έργο θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε έναν υγροβιότοπο 
που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000. Ο αναφέρων καλεί τα θεσμικά όργανα να 
επέμβουν.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0764/2006 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2007 και η 
αναφορά 0133/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε 
να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν το σχέδιο κατασκευής και διαχείρισης ενός παραθεριστικού 
οικισμού σε μια περιοχή που βρίσκεται εντός του τόπου κοινοτικής σημασίας FR2402001 
"Sologne", ο οποίος περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000. Ισχυρίζονται ότι το σχέδιο, το 
οποίο επρόκειτο να εκτελέσει η εταιρεία "Pierre et Vacances" στην περιοχή Les Veillas του 
δήμου της Dhuizon, θα παραβίαζε τις κατωτέρω κοινοτικές νομοθετικές πράξεις:

 οδηγία 79/409/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών·

 οδηγία 92/43/ΕΟΚ 2  του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας·

 οδηγία 85/337/ΕΟΚ3 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον·

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο, μη άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου κοινοτικής σημασίας, το οποίο όμως 
είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον 
τόπο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το συγκεκριμένο σχέδιο μόνον αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, 
ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εάν, παρά τα αρνητικά 
συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα 
σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της 
συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με 
τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος 
όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
103 της 25.4.1979, σελ. 1).
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας·(ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7).
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40).
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προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας 
για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί 
λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.
Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του εν λόγω 
σχεδίου παραθεριστικού οικισμού στο φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει οικοτόπους 
και είδη που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία του δικτύου Natura 2000. 
Ωστόσο, αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, δηλαδή σε περίοδο που δεν ευνοεί 
τη μελέτη της βιοποικιλότητας και, εξαιτίας αυτού, είναι αδύνατο να διαμορφωθεί η σωστή 
εικόνα για την παρουσία ή μη ορισμένων ειδών.
Εντούτοις, αν το σχέδιο αυτό προχωρήσει, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε πέντε τύπους 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, για τη διαφύλαξη των οποίων έχει χαρακτηριστεί 
προστατευόμενη η εν λόγω τοποθεσία. Αρκετά είδη χλωρίδας και πανίδας θα μπορούσαν 
επίσης να πληγούν και είναι αδύνατο να αξιολογηθεί από τις παρεχόμενες πληροφορίες αν 
και σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να επηρεαστεί δυσμενώς ένα από τα είδη προτεραιότητας 
(Callimorpha quadripunctaria). Μολονότι η τοποθεσία του έργου δεν φαίνεται να βρίσκεται 
στη ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών (όπως ορίζεται στην οδηγία για τα άγρια πτηνά), 
απαιτείται λεπτομερέστερη χαρτογραφία για την αξιολόγηση αυτής της πιθανότητας.
Aπό τις πληροφορίες των αναφερόντων προκύπτει ότι εκτός από την ανωτέρω εκτίμηση του 
δικτύου Natura 2000 δεν έχει διενεργηθεί άλλη μελέτη για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3, καθώς και το 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 12 (γ) της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, εναπόκειται στη Γαλλία να καθορίσει 
αν απαιτείται ΕΠΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προβλεπόμενου παραθεριστικού 
οικισμού. Εφόσον η Γαλλία πράξει αναλόγως, θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τα κριτήρια 
που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή 
ζήτησε από τις γαλλικές αρχές αντίγραφο της ΕΠΕ, εάν υπάρχει.
Οι πιθανές επιπτώσεις του εν λόγω παραθεριστικού οικισμού μπορεί να γίνουν αισθητές κατά 
τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής αλλά και λειτουργίας του και αναμένεται ότι θα 
επιφέρει σημαντική αλλαγή στην ανθρώπινη πίεση της περιοχής. Εκτός από τα θέματα που 
καλύπτει η οδηγία για τους οικοτόπους θα μπορούσαν να επηρεαστούν και άλλες 
περιβαλλοντικές πτυχές, κατά διάφορους τρόπους όπως: αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, 
μολυσμένο νερό από τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, άλλες οχλήσεις εξαιτίας της 
κίνησης, οικιακά λύματα, ανάγκη για επεξεργασία των λυμάτων, διάθεση του νερού από την 
πισίνα, καθώς και πιθανές επιπτώσεις στον πληθυσμό των ελαφιών.
Έχοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην τοποθεσία, δεν είναι 
σαφές αν και σε ποιον βαθμό έχουν προσδιοριστεί εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι 
υπάρχουν τουλάχιστον άλλα πέντε παρόμοια τουριστικά σχέδια σε απόσταση μικρότερη των 
35 χλμ. από την Dhuizon.
Με βάση τις πληροφορίες των αναφερόντων, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις γαλλικές 
αρχές στις 29 Νοεμβρίου 2007 ζητώντας επιπλέον πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη 
λεπτομερή αξιολόγηση της υπόθεσης. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα λάβει απάντηση από τις 
γαλλικές αρχές.

Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτήν την υπόθεση προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος από την πλευρά της Γαλλίας. 
Σχετικά με το θέμα αυτό, η Επιτροπή απέστειλε έγγραφο στις γαλλικές αρχές ζητώντας
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επιπλέον πληροφορίες για το εν λόγω σχέδιο, συγκεκριμένα τις ενέργειες και την εξέλιξη της 
κατάστασης όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης άδειας, πληροφορίες σχετικά με τη 
δημόσια έρευνα, το δίκτυο Natura 2000 και τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Μόλις 
παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφασίσει πώς θα 
προχωρήσει και θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Μετά την αρχική ανακοίνωση που απηύθυνε στην Επιτροπή Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επικοινώνησε με τις γαλλικές αρχές. Συγκεκριμένα, με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε ο 
αναφέρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις γαλλικές αρχές τον Νοέμβριο του
2007 ζητώντας επιπλέον πληροφορίες ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια 
ενδελεχούς αξιολόγησης της υπόθεσης. Ωστόσο, επειδή οι γαλλικές αρχές δεν απάντησαν 
στην επιστολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε έγγραφο οχλήσεως στη Γαλλία τον Ιούνιο 
του 2008 για έλλειψη συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι γαλλικές αρχές προσκόμισαν τελικά τα απαραίτητα έγγραφα 
παρέχοντας τις περισσότερες από τις ζητηθείσες πληροφορίες. 

Η εξέταση των διαθέσιμων εγγράφων οδήγησε στο ακόλουθο προσωρινό συμπέρασμα: ο 
αντίκτυπος του εν λόγω έργου στην τοποθεσία FR2402001 "Sologne" του δικτύου Natura 
2000 φαίνεται να είναι μάλλον μικρός, καθώς ενδέχεται να χαθεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος 
του ευρωπαϊκού τύπου οικοτόπου ξηρών χερσότοπων σε σχέση με την έκταση του 
συγκεκριμένου είδους οικοτόπου που υπάρχει στην εν λόγω τοποθεσία. Επιπλέον, το σχέδιο 
προβλέπει την ένταξη του έργου στο τοπίο και ορισμένα μέτρα διατήρησης προς όφελος του 
οικολογικού συμφέροντος της περιοχής, καθώς και αντισταθμιστικά μέτρα.

Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα να αποσαφηνιστούν κάποια σημαντικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά 
κυρίως τις σωρευτικές επιπτώσεις με άλλα έργα και τον αντίκτυπο στις υδάτινες μάζες (έλη). 
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε και άλλη επιστολή στις γαλλικές αρχές 
ζητώντας από τις τελευταίες να προσκομίσουν έγγραφα σχετικά με:
 άλλα έργα, ιδίως εκείνα που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, που 

προγραμματίζονται για την τοποθεσία FR2402001 "Sologne", του δικτύου Natura 2000, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι σωρευτικές επιπτώσεις·

 την περιβαλλοντική μελέτη, την άδεια κατασκευής και τη δημόσια έρευνα·
 τη μερική απώλεια μιας έκτασης ενός ευρωπαϊκού τύπου οικοτόπου ξηρών χερσότοπων·
 τον αντίκτυπο της υδροδότησης του έργου και των λυμάτων στην ποιότητα των υδάτων 

των ελών.
Μόλις καταστούν διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση 
να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα προχωρήσει ενώ θα ενημερώσει αναλόγως την Επιτροπή 
Αναφορών.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Στις 14 Οκτωβρίου 2008, ο νομάρχης (Préfet) εξέδωσε νέα κατασκευαστική άδεια που 
απαιτούσε από τον ανάδοχο να λάβει υπόψη τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπως προβλέπει 
η "Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος" (DIREN).

Οι γαλλικές αρχές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη παράσχει στην Επιτροπή τα πρόσθετα έγγραφα 



CM\829622EL.doc 5/8 PE406.053/ΑΝΑΘ.Vv06-00

EL

που τους ζητήθηκαν, βάσει των οποίων θα καταστεί δυνατή μια πλήρης εκτίμηση των 
πιθανών επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον. Σε μια συνάντηση εφ’ όλης της ύλης που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 6 Φεβρουαρίου, 2009 η Επιτροπή:

(ι) υπενθύμισε στις γαλλικές αρχές ότι δεν έχουν ακόμη διαβιβάσει τα έγγραφα που τους 
έχουν ζητηθεί (πληροφορίες σχετικά με άλλα έργα τουριστικής ανάπτυξης κοντά στο 
συγκεκριμένο έργο με πιθανές επιπτώσεις για την τοποθεσία FR2402001 "Sologne", του 
δικτύου Natura 2000 και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου  
στην ποιότητα και την παροχή του ύδατος της δεξαμενής·

(ιι) ζήτησε αντίγραφα των νέων εγγράφων (γνωμοδότηση της DIREN, νέα κατασκευαστική 
άδεια με ημερομηνία 14/10/2008.
Μόλις καταστούν διαθέσιμα τα προαναφερθέντα έγγραφα, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να 
εκτιμήσει εάν το έργο θα έχει επιπτώσεις στην τοποθεσία "Sologne", του δικτύου Natura 
2000 και την εκεί χλωρίδα και πανίδα κατά παράβαση της οδηγίας περί οικοτόπων 
(92/43/EΟΚ) 1  και της οδηγίας περί πτηνών (79/409/EΟΚ) 2 . Η Επιτροπή θα κρατήσει την 
Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009

Μετά την τελευταία ανακοίνωση προς την Επιτροπή Αναφορών, οι γαλλικές αρχές απέστειλαν 
ορισμένες από τις πληροφορίες που είχαν ζητηθεί (τροποποίηση της κατασκευαστικής άδειας με 
ημερομηνία 14/10/2008, πληροφορίες σχετικά με άλλα έργα τουριστικής ανάπτυξης που 
σχεδιάζονται κοντά στο συγκεκριμένο έργο και τη γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – DIREN).
Απαιτούνται ακόμα ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για την εκτίμηση των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων του έργου στην τοποθεσία FR2402001 "Sologne" του δικτύου Natura 2000.
Ζητήθηκαν τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά των έργων, ενώ ζητήθηκαν και λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στην παροχή του ύδατος της δεξαμενής.
Μόλις οι γαλλικές αρχές προσκομίσουν όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, η Επιτροπή θα 
είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν το έργο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τοποθεσία 
"Sologne" του δικτύου Natura 2000 και την επιτόπια χλωρίδα και πανίδα, ενδεχομένως κατά 
παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ).3 Η Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή 
Αναφορών ενήμερη σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησής της.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010

Οι γαλλικές αρχές παρέσχον στην Επιτροπή τις ζητηθείσες πληροφορίες (τελευταία 
κατασκευαστική άδεια με ημερομηνία 28/11/2009, πρόσφατα χαρακτηριστικά του σχεδίου, 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παροχή ύδατος της δεξαμενής, γνώμη του 
Περιφερειακού Διευθυντού Περιβάλλοντος - DΙRΕΝ).

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. EE L 206, της 22.7.1992.
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ L 
103, της 25.4.1979.
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.



PE406.053/ΑΝΑΘ.Vv06-00 6/8 CM\829622EL.doc

EL

Μετά την εξέταση των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή δύναται πλέον να συμπεράνει ότι 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχέδιο θα έχει σημαντική επίπτωση στην τοποθεσία 
FR2402001 "Sologne" του δικτύου Natura 2000. Ο μόνος οικότοπος κοινοτικής σημασίας 
που ευρίσκεται στην περιοχή (Ευρωπαϊκού τύπου ημιφυσική ξηρή χλοώδης διάπλαση
οικότοπος 4030 όπως αναγράφεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ) 1  θα περιφραχτεί για να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη καταστροφή του από τους πεζούς. Η δασοκάλυψη θα προστατευτεί ώστε να 
διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του οικοτόπου και πρόκειται ακόμα και να επεκταθεί. Η 
παροχή ύδατος της δεξαμενής δεν θα αλλάξει σημαντικά από το σχέδιο και οι πιο 
ενδιαφέροντες φυσικοί οικότοποι που συνδέονται με τη δεξαμενή θα προστατευθούν 
(φράχτες, περιορισμένες δραστηριότητες στα νερά, προστασία των ακτών…).

Συνεπώς, η Επιτροπή εκτιμά ότι το σχέδιο δεν παραβαίνει καμιά από τις διατάξεις της 
Οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ενημέρωσε σχετικά τον αναφέροντα 
προσφάτως.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 
2010.

Οι αναφορές έχουν ως κοινό στοιχείο την καταγγελία ενός σχεδίου για τη δημιουργία 
παραθεριστικού οικισμού (εφεξής "σχέδιο") σε περιοχή της κοινότητας Dhuizon (νομός 
Loire-et-Cher, Γαλλία) στη θέση "Les Veillas". Το εν λόγω σχέδιο εντοπίζεται εντός του
μεγαλύτερου τόπου κοινοτικής σημασίας της Γαλλίας (346.184ha) του επονομαζόμενου
"Sologne" (FR 2402001) και χαρακτηρίζεται έτσι βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών βιοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (εφεξής "οδηγία οικοτόπων"). Το σχέδιο αυτό βρίσκεται
εξάλλου σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τη ζώνη ειδικής προστασίας "Domaine de
Chambord" (FR 2410024) 2 . Εκ του γεγονότος ότι οι ανωτέρω αναφορές βασίζονται σε
ανάλογη επιχειρηματολογία και προέρχονται από την αυτή ένωση, η παρούσα γραπτή 
ανακοίνωση τις εξετάζει ταυτοχρόνως. Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση συμπληρώνει
την προηγούμενη γραπτή ανακοίνωση του Ιουλίου 2010 σχετικά με τις δύο αυτές αναφορές 
και λαμβάνει, συγκεκριμένα, υπόψη την από 19ης Ιουνίου 2010 επιστολή των αναφερόντων η 
οποία είχε σταλεί στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών.

Το εν λόγω σχέδιο αφορά ένα παραθεριστικό κέντρο έκτασης 14,45 εκταρίων το οποίο θα 
αποτελείται από 150 κατοικίες (972 κρεβάτια), μια ανοιχτή πισίνα, δύο χώρους στάθμευσης 
185 θέσεων, ένα μηχανοστάσιο, έναν χώρο υποδοχής καθώς και ένα οδικό δίκτυο για τη 
σύνδεση του συνόλου των υποδομών. Βρίσκεται σε δασώδη περιοχή η οποία έχει ήδη
μερικώς διαμορφωθεί για την υποδοχή του κοινού και κοντά σε δύο μικρές λίμνες, τη Λίμνη 
Veillas και τη Λίμνη Neuf.

Υπενθυμίζουμε ότι για το σχέδιο απαιτήθηκε κατ' αρχήν τροποποίηση του χωροταξικού
σχεδιασμού η οποία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2005, μετά την εκπόνηση, το 2005, μιας 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 2006, της 22.7.1992).
2 Οι ζώνες ειδικής προστασίας είναι αυτές που χαρακτηρίζονται από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 σχετικά με την προστασία των άγριων πτηνών.
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πρώτης μελέτης επιπτώσεων Natura 2000 (εφεξής "Μελέτη Natura 2000"),1 μετά από θετική 
γνωμοδότηση του Επιτρόπου του αρμόδιου για την έρευνα και μετά το πέρας δημόσιας 
έρευνας (διαβούλευση με το κοινό) η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 Νοεμβρίου έως τις 7 
Δεκεμβρίου 2005.

Δεύτερον, για το εν λόγω σχέδιο εξεδόθησαν 3 άδειες κατασκευής από την κοινότητα της 
Dhuizon στον εργολήπτη του σχεδίου (Pierre & Vacances). Μια πρώτη άδεια κατασκευής, 
μετά την εκπόνηση μιας δεύτερης μελέτης Natura 2000 (Ιούλιος 2007), χορηγήθηκε στις 24 
Οκτωβρίου 2007. Μια δεύτερη τροποποιητική άδεια κατασκευής χορηγήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου 2008 προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι γνωμοδοτήσεις που είχαν 
εκδοθεί από την περιφερειακή διεύθυνση περιβάλλοντος, δημόσια αρχή αρμόδια επί θεμάτων 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, επί τη βάσει του φακέλου της αίτησης αδείας σύμφωνα με το 
νόμο περί υδάτων η οποία κατετέθη από τον εργολήπτη στις 8 Ιουνίου 2007, η γενική 
διεύθυνση περιβάλλοντος είχε εκδώσει στις 16 Ιουλίου 2007 και στις 2 Οκτωβρίου 2008 
θετικές γνωμοδοτήσεις με την επιφύλαξη της περαιτέρω διευκρίνισης των μέτρων για τη 
μείωση των επιπτώσεων του σχεδίου και τον αποκλεισμό της αρχής της απόρριψης των 
ομβρίων υδάτων από τις στέγες μέσω της διάβρωσης στα φρεάτια. Στη συνέχεια κατατέθηκε
από τον εργολήπτη αίτηση για μια τρίτη τροποποιητική άδεια κατασκευής στις 4 Απριλίου 
2009 με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση του σχεδίου με τις οδηγίες της γενικής διεύθυνσης 
περιβάλλοντος όσον αφορά τα όμβρια ύδατα. Η τρίτη αυτή άδεια χορηγήθηκε στις 9 Μαρτίου
2010.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτούντες απευθύνθηκαν στο διοικητικό δικαστήριο της Ορλεάνης
ζητώντας την ακύρωση της δημοτικής απόφασης της 24ης Οκτωβρίου 2007 με την οποία
εχορηγείτο η άδεια κατασκευής στον εργολήπτη καθώς και της δημοτικής απόφασης της
14ης Οκτωβρίου 2008 με την οποία εχορηγείτο στον ανωτέρω εργολήπτη η πρώτη
τροποποιητική άδεια κατασκευής. Δεδομένου ότι οι προσφυγές αυτές απερρίφθησαν, 
απευθύνθηκαν στη συνέχεια στο διοικητικό Εφετείο της Nantes προκειμένου να ζητήσουν 
την ακύρωση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου της Ορλεάνης της 16ης Ιουνίου 
2009. Προβλέπεται ότι η απόφαση του Εφετείου θα εκδοθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2010.

Διευκρινίζουμε σχετικώς ότι ο διοικητικός δικαστής είναι, στη Γαλλία, ο δικαστής του κοινού
δικαίου με αρμοδιότητα (και καθήκον) να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο σε σχέση με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιβάλλει την εφαρμογή του τελευταίου. Υπογραμμίζουμε, 
όμως ότι, γενικώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά τον 
εθνικό δικαστή ο οποίος οφείλει να εγγυάται την ορθή εφαρμογή του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτή η θέση αρχής είναι
εκείνη που επελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών το 2009 (2009/2139(INI)) το σημείο ΙΑ της οποίας έχει ως εξής: 

"ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει, ειδικότερα, να ενημερωθούν
                                               
1 Η μελέτη επιπτώσεων Natura 2000 είναι η μελέτη που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών βιοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία αφορά κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να 
επηρεάζει σημαντικά έναν τόπο Natura 2000 (τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος ή/και μια ζώνη ειδικής 
προστασίας) και η οποία πρέπει να εκπονείται προ της χορηγήσεως της αδείας.   
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ότι - όπως αναγνωρίσθηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση
του Δεκεμβρίου 2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία
822/2009/BU κατά της Επιτροπής - οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων 
αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα 
κράτη μέλη και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή να 
αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,"

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι το διοικητικό δικαστήριο της Ορλεάνης απεφάσισε ότι
τα αιτήματα των προσφευγόντων θα έπρεπε να απορριφθούν διότι η μελέτη Natura 2000 
(Ιούλιος 2007) και ο φάκελος αίτησης άδειας κατασκευής ήσαν επαρκείς και κανένα στοιχείο 
του φακέλου δεν άφηνε να διαφανεί ότι το σχέδιο μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον 
τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος "Sologne" (FR 2402001) και τη ζώνη ειδικής προστασίας 
"Domaine de Chambord" (FR FR2410024).

Με άλλα λόγια, ο διοικητικός δικαστής έκρινε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν διέπραξαν καμία 
παράβαση του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται εν προκειμένω όσον αφορά τις άδειες 
κατασκευής που χορηγήθηκαν στον εργολήπτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος οι υπηρεσίες της να
δώσουν συνέχεια στις αναφορές 764/2006 και 133/2007 διότι οι αναφέροντες προσέφυγαν
στον εθνικό δικαστή, αρμόδιο για την εξασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα επί θεμάτων περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, εξεδόθη αρνητική απόφαση για τους
αναφέροντες, δεδομένου ότι ο δικαστής απεφάσισε ότι οι χορηγηθείσες στον εργολήπτη 
άδειες κατασκευής δεν προέκυψαν από καμία παραβίαση του δικαίου, περιλαμβανομένων 
των κανόνων του εθνικού δικαίου για την εφαρμογή του σχετικού δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το περιβάλλον.


