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Om: Andragende 0185/2004 af A. Terrazoni, formodentligt fransk statsborger, for 
"Association contre le grand contournement d'Orléans et le massacre de la 
Sologne", om omfartsvejsprojektet ved Orléans.

Andragende 0261/2004 af Jean de la Forge, fransk statsborger, for "Comité de 
défense rural Donnery/Fay-aux-Loges", om omfartsvejsprojektet ved Orléans.

Andragende 0037/2005 af Laurence de la Martinière, fransk statsborger, for 
"Association A.D.I.P.H.C.M.", om anlæg af en stor motorvejsomfartsvej omkring 
Orléans by.

Andragende 0580/2005 af Anne Joëlle Legourd, fransk statsborger, for foreningen 
"Le Carillon de Combreux", mod udbygningen af en lufthavnsinfrastruktur i et 
beskyttet område (Natura 2000).

Andragende 0883/2005 af Sylvie David - Rousseau, fransk statsborger, om 
overtrædelse ved de lokale myndigheder i Loiretdepartementet af direktiverne 
79/409/EF og 92/43/EF om beskyttelse af vilde fugle og om bevaring af 
naturtyper.

Andragende 0117/2006 af Janine Ben Amor, fransk statsborger, for "La Protection 
de l'Environnement du Gatinais", og flere end 5 medunderskrivere, om projektet 
vedrørende anlæg af motorvej A19 på strækningen Artenay-Courtenay (Loiret) og 
overtrædelse af EU's miljødirektiver.
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Andragende 0914/2007 af Claude Arenales, fransk statsborger, for "La 
Confédération SEQV", mod den store omfartsvej ved Orléans og andre vej- og 
lufthavnsinfrastrukturer.

Andragende 1282/2007 af Rémi Sallé, fransk statsborger, for foreningen 
"4CASP", om miljøindvirkningen af et projekt vedrørende anlæg af en bro over 
Loire-floden, øst for Orléans, i forbindelse med omfartsvejen ved Orléans ("den 
store omfartsvej").

1. Sammendrag

Andragende 0185/2004
Andrageren er bekymret over miljøvirkningerne af et projekt vedrørende en omfartsvej ved 
Orléans by. Han hævder, at der er planlagt tre broer over Loirefloden på lokaliteter, der er 
opført på UNESCO's verdensarvliste. Den planlagte motorvejsstrækning på 300 km vil ifølge 
andrageren ødelægge en stor del af Sologne-området og gå gennem beskyttede Natura 2000-
lokaliteter. Det oprindelige store projekt er ifølge andrageren blevet opdelt i mindre enheder 
for at omgå forpligtelsen til at foretage en miljøkonsekvensanalyse i henhold til direktiv 
97/11/EF og gennemføre en høring af den berørte offentlighed. Andrageren frygter desuden, 
at bestemmelserne i direktiv 93/37/EØF om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til 
indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter er overtrådt.

Andragende 0261/2004
Andrageren mener, at projektet vedrørende en omfartsvej ved Orléans tilsidesætter de regler 
for beskyttelse af dyr og planter, som er fastsat i Natura 2000-programmet. Ifølge andrageren 
har de offentlige myndigheder opdelt projektet i mindre enheder for at undgå at skulle 
foretage en miljøkonsekvensanalyse i henhold til direktiv 97/11/EF og en offentlig høring.
Ifølge andrageren er der også sket omgåelse af EU's konkurrenceregler, eftersom et projekt af 
denne størrelse ikke er blevet offentliggjort på EU-plan.

Andragende 0037/2005
Andrageren anfører, at departementsrådet for Loiret har besluttet at gennemføre en stor 
omfartsvej omkring Orléans by med katastrofale miljømæssige følger for de berørte 
landkommuner. Formålet med projektet er både at lette den tunge lastvognstrafik omkring 
Orléans og at lede denne væk fra byområdet og ud mod byens periferi. Ifølge andrageren 
agter departementsrådet at gennemføre projektet uden at begrunde sine beslutninger. Hun 
beskylder departementsrådet for at have fastlagt linjeføringen efter "salamimetoden" for at 
undgå en miljøkonsekvensanalyse, som ville være obligatorisk for det samlede projekt. Ifølge 
andrageren undlader de ansvarlige beslutningstagere desuden at informere vælgerne om de 
sande konsekvenser af omfartsvejen og om de kæmpeudgifter, som anlægget af denne 
medfører.

Andragende 0580/2005
Andrageren, som er formand for en forening, peger på faren for en overtrædelse af EU-
lovgivningen med hensyn til miljøkonsekvensanalyse og beskyttelse af dyre- og plantelivet i 
forbindelse med gennemførelsen af en samlet byplan for udvidelse af vej- og 
lufthavnsinfrastrukturer, hvis der ikke gennemføres en analyse af projektets konsekvenser for 
en række beskyttede områder (Forêt d'Orléans og Vallé de la Loire) inden for rammerne af 
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Natura 2000-programmet.

Andragende 0883/2005
Andrageren henleder opmærksomheden på tre arealplanlægningsprojekter, som 
departementsrådet for Loiret agter at gennemføre, og som ifølge andrageren udgør en 
overtrædelse af direktiverne 79/409/EF og 92/43/EF om henholdsvis beskyttelse af vilde fugle 
og bevaring af naturtyper. Der er tale om et projekt vedrørende en omfartsvej ved Sully-sur-
Loire, et projekt vedrørende udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel og et projekt 
vedrørende en omfartsvej ved Orléans. Andrageren hævder, at disse projekter risikerer at 
indvirke på beskyttede områder eller lokaliteter, som er egnede til optagelse i Natura 2000-
nettet, og at de lokale myndigheder ikke har gennemført miljøkonsekvensanalyser, således 
som det er foreskrevet i EU-lovgivningen.

Andragende 0117/2006
Andrageren henleder opmærksomheden på de uoprettelige skader, som anlæg af en motorvej 
A19 på strækningen Artenay-Courtenay (Loiret) vil anrette på miljøet. Anlægget af 
motorvejen, der forventes at strække sig over tidsrummet 2006-2009, omfatter opførelse af en 
viadukt på over en kilometer over Loingdalen. Ifølge andrageren vurderes motorvejens 
indvirkning ikke korrekt i den foretagne konsekvensanalyse, da man udskyder en vurdering af 
de følsomme spørgsmål til en senere analyse, som koncessionshaveren skal gennemføre.
Andrageren hævder desuden, at anlæg af A19 omfatter gennemførelse af en 
tilslutningsmotorvej mellem Artenay-Meung-sur-Loire og Baule, som indebærer opførelse af 
en yderligere viadukt over Loirefloden, der føres ind i Sologneområdet, drejer mod øst og på 
ny føres over Loirefloden med direkte indvirkning på en række Natura 2000-lokaliteter.
Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til øjeblikkelig at gribe ind for at standse alle disse 
projekter.

Andragende 0914/2007
Andrageren retter en appel indeholdende alle de oplysninger, der allerede er gengivet i 
andragende 0185/2004 ff., mod de anlægsprojekter, som departementsrådet for Loiret agter at 
lade udføre, og vedlægger en cd, som ifølge andrageren indeholder beviser for eksistensen af 
et megavejprojekt i en cirkel omkring Orléans' industri- og bykerne.

Andragende 1282/2007
Andrageren kritiserer et projekt vedrørende anlæg af en bro over Loirefloden øst for Orléans, 
idet han påpeger at begge mulige placeringer af denne bro, Chécy og Combleux, ligger i 
beskyttede områder under habitat- og fugledirektiverne. Ifølge andrageren er der tale om den 
fjerde bro over Loirefloden, og den vil indgå i omfartsvejen ved Orléans ("den store 
omfartsvej"). Andrageren anfører, at i modsætning til de andre tre projekter vedrørende anlæg 
af broer over Loirefloden, er det ikke departementsrådet, men kommunen ("Agglomération 
orléanaise"), som står for dette fjerde projekt. Andrageren hævder, at dette fjerde broprojekt 
vil få en meget skadelig indvirkning på miljøet, navnlig da der er risiko for oversvømmelse i 
Chécy. Andrageren sætter spørgsmålstegn ved behovet for denne bro og anmoder Europa-
Parlamentet om at se nærmere på projektet i forbindelse med undersøgelsen af omfartsvejen 
ved Orléans.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 0185/2004 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juli 2004).
Andragende 0261/2004 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. september 
2004).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 4).
Andragende 0037/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. maj 2005).
Andragende 0580/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. oktober 
2005).
Andragende 0883/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. februar 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
Andragende 0914/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2008).
Andragende 1282/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2004.

Andragerne hævder, at en opdeling efter "salamimetoden" af det samlede anlægsprojekt 
vedrørende en omfartsvej ved Orléans, som omfatter anlæg af tre broer over Loirefloden og 
knap 300 km motorvej, motortrafikvej og nye firesporede veje, indebærer den fordel for 
departementsrådet for Loret, at man undgår EU's udbudsprocedurer og dermed tilgodeser 
lokale virksomheder, der allerede har tilkendegivet deres interesse for disse arbejder (i 
henhold til artikel af 25. juni 2002 i avisen La République du Centre" - der ikke er fremsendt 
til Kommissionen).

Bilagene til andragende 0185/2004 giver ikke anledning til at formode, at der foreligger en 
overtrædelse af artikel 6, stk. 4, i Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning 
af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter1, 
hvori det hedder: "Intet bygge- og anlægsarbejde og ingen kontrakt må opdeles med henblik 
på at undgå, at arbejdet eller kontrakten omfattes af dette direktiv".
Det eneste offentlige udbud, som andragerne har omtalt, og som er dateret den 18. december 
2003, er det, der offentliggjordes på nationalt plan. Det vedrører "topografiske arbejder 
vedrørende projekteringen af broer over Loirefloden", der er opdelt i tre partier, og som reelt 
bør betegnes som en offentlig tjenesteydelsesaftale i betydningen efter Rådets direktiv 
92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 
offentlige tjenesteydelsesaftaler, som ændret ved direktiv 97/52/EF2.
En søgning i databasen TED, der forvaltes af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers 
Officielle Publikationer (OPOCE), viser, at udbuddet, der er offentliggjort på nationalt plan, 
også er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende under referencen 2003/S 243-
216445. Følgelig ser det ikke ud til, at artikel 15, stk. 2, kombineret med artikel 7 i direktiv 
92/50/EØF, som ændret ved direktiv 97/52/EF, der foreskriver offentliggørelse i De 
Europæiske Unions Tidende af offentlige tjenesteydelsesaftaler af en værdi på over 200.000 
trækningsrettigheder, er blevet tilsidesat for denne tjenesteydelsesaftales vedkommende.
Endelig fremgår det ligeledes af TED-databasen, at udbuddet vedrørende anlæg af motorvej 
A19, der er et vigtigt led i projektet vedrørende en omfartsvej ved Orléans, som er genstand 
for andragerens klage, er blevet offentliggjort to gange i Den Europæiske Unions Tidende 
(reference 2003/S 88-078517 og 2003/S 54-046710) med henblik på tildelingen af en 

                                               
1 EUT L 199 af 9.8.1993, s. 54.
2 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1, og EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1.
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koncession på offentlige bygge- og anlægsarbejder vedrørende udformning, bygning, 
vedligeholdelse og drift på koncessionshaverens regning og risiko af A19-
motorvejsstrækningen Artenay-Courtenay (ca. 100 km). Det ser således ikke ud til, at artikel 
3, stk. 1, og 11, stk. 3, i direktiv 93/37/EØF, hvori der foreskrives en forpligtelse til at 
offentliggøre et udbud vedrørende tildelingen af en koncessionskontrakt på offentlige bygge-
og anlægsarbejder i Den Europæiske Unions Tidende, er overtrådt, hvad angår tildelingen af 
en koncession på anlæg af A19-motorvejsstrækningen Artenay-Courtenay.
Da andragerne ikke har fremlagt beviser for en eventuel tilsidesættelse af direktiverne 
vedrørende offentlige bygge- og anlægsarbejder, kan det ikke konkluderes, at 
fællesskabsretten på dette område er overtrådt.

Andragerne hævder endvidere, at opsplitningen af projektet indebærer en overtrædelse af de 
bestemmelser, der er indeholdt i direktiv 85/337/EØF, som ændret ved direktiv 97/11/EF 
(VVM-direktivet)1. Andragende 0185/2004 indeholder et relevant uddrag af dette direktiv.
Ifølge dette skal der gennemføres en miljøkonsekvensanalyse (vurdering af virkningerne på 
miljøet), inden der træffes beslutninger om tilladelse til iværksættelsen af projekter, der er 
omfattet af direktivet, og som kan få væsentlige skadelige virkninger på miljøet. Der bør i 
forbindelse med beslutningen tages hensyn til de indsamlede miljøoplysninger og resultaterne 
af den pågældende offentlige høring.

Det fremgår klart af selve direktivet (der, som andrageren understreger, henviser til "projektet 
i sin helhed") og af EF-Domstolens retspraksis, at man med hensyn til en 
miljøkonsekvensanalyse bør anskue projekter i deres helhed og ikke opsplitte dem for at 
undgå en sådan analyse. De oplysninger, som andrageren har givet, gør det imidlertid ikke 
muligt at fastslå, hvilken tilgang der er benyttet i relation til en miljøkonsekvensanalyse af det 
pågældende projekt, eller om projektet har fået en udviklingstilladelse. At dømme efter de 
fremlagte oplysninger lader det ikke til, at der foreligger en overtrædelse af direktivet, som 
nødvendiggør, at Kommissionen indleder en undersøgelse.

Hvad angår direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet)2, anfører andrageren, at projektet vil 
ødelægge en række lokaliteter, som Frankrig har foreslået fredet inden for rammerne af dette 
direktiv, men fremlægger ingen beviser for sine påstande. Kommissionen vil tage kontakt til 
andrageren og udbede sig yderligere oplysninger med henblik på at kunne vurdere sagen på et 
passende grundlag.

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. oktober 2005.

Andragerne rejser indvendinger imod projektet vedrørende en omfartsvej ved Orléans, som 
vedrører anlæg af tre broer over Loirefloden, knap 300 km motorvej, motortrafikvej og nye 
firesporede veje. Omfartsvejprojektet vil ifølge andragerne kunne have konsekvenser for to 
lokaliteter, der er foreslået som lokaliteter af fællesskabsbetydning, nemlig "La Sologne" 
(FR 2402001) og "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" (FR 2400528) samt et 
særligt beskyttet område for vilde fugle, nemlig "Vallée de la Loire et du Loiret" 
(FR 2410017) og to vigtige beskyttelsesområder for vilde fugle.
Kommissionen har besluttet at indlede en sag på eget initiativ og fremsendte en anmodning 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, og EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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om oplysninger til de franske myndigheder i november 2004. Anmodningen vedrørte 
oplysninger om projektets art, nøjagtige omfang og status og om, hvorvidt bestemmelserne i 
følgende direktiver var overholdt: direktiv 79/409/EØF1 om beskyttelse af vilde fugle, 
direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og direktiv 
85/337/EF3 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som 
ændret ved direktiv 97/11/EØF4.

På "pakkemødet" vedrørende de indledende miljøundersøgelser i januar 2005 og ved skrivelse 
af maj 2005 til Kommissionen har de franske myndigheder meddelt, at departementsrådet for 
Loiret ikke har oplyst, at det agter at gennemføre et samlet projekt vedrørende en omfartsvej 
ved Orléans. De nævnte myndigheder har oplyst, at der vil blive gennemført tre specifikke 
projekter, nemlig projektet vedrørende RD921-omfartsvejen ved Fay-aux-Loges samt to 
projekter vedrørende to broer over Loirefloden. Hvad angår RD921-omfartsvejen, berører 
denne det særligt beskyttede område FR 2410018 "Forêt d'Orléans". Analysen af dette 
projekts indvirkning på dette område blev fremsendt til Kommissionen i maj 2005. De to 
øvrige projekter befinder sig fortsat i en foreløbig beslutningsfase. Man er i færd med at 
gennemføre miljøkonsekvensanalysen for disse to projekters vedkommende, og de områder, 
der er vigtige for beskyttelsen af vilde fugle, og som eventuelt berøres af disse projekter, er 
endnu ikke kortlagt på nuværende stadium. De franske myndigheder har forpligtet sig til at 
holde Kommissionen underrettet om disse tre projekters forløb og om deres indvirkning på de 
pågældende lokaliteter samt om de to pågældende vigtige fuglebeskyttelsesområders (Marlié 
og Baule) opførelse på listen over særligt beskyttede områder.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling.

5. Kommissionens supplerende svar angående andragende 0883/2005, modtaget den 12. 
maj 2006.

Andragerne rejser indvendinger imod tre projekter, som ledes af departementsrådet for Loiret:
1. projektet vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans og broprojektet over Loirefloden 

vest for Jargeau (dette projekt er også omhandlet i andragende 0185/2004, 0261/2004 
og 0037/2005)

2. projektet vedrørende udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel
3. projektet vedrørende en omfartsvej for tunge lastvogne i Sully kommune.

Disse projekter kunne have indvirkninger på to lokaliteter af fællesskabsbetydning, nemlig 
"La Sologne" (FR 2402001) og "La Loire" (FR 2400528) samt et særligt beskyttet område for 
vilde fugle, nemlig "Vallée de la Loire et du Loiret" (FR 2410017).
Kommissionens bemærkninger

Hvad angår projektet vedrørende en omfartsvej ved Orléans, har Kommissionen i 2004 
indledt en sag på eget initiativ på grundlag af andragendet 0185/2004. Som nævnt i det 
foregående svar vedrørende andragende 0185/2004, 0261/2004 og 0037/2005, fremgår det på 

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s.40.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
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nuværende tidspunkt af undersøgelsen af denne sag, at departementsrådet for Loiret ikke har 
oplyst, at det agter at gennemføre et samlet projekt vedrørende en omfartsvej ved Orléans. De 
nævnte myndigheder har oplyst, at der vil blive gennemført tre specifikke projekter, nemlig 
projektet vedrørende RD921-omfartsvejen ved Fay-aux-Loges samt to projekter vedrørende to 
broer over Loirefloden. Projektet vedrørende en bro over Loirefloden vest for Jargeau, som 
denne andrager rejser indvendinger imod, er således omfattet af den førnævnte sag, som 
Kommissionen har indledt på eget initiativ. Med hensyn til projektet vedrørende RD921-
omfartsvejen berører dette det særligt beskyttede område FR 2410018 "Forêt d'Orléans".
Kommissionens tjenestegrene er i færd med at vurdere den miljøkonsekvensanalyse, der er 
foretaget for dette særligt beskyttede områdes vedkommende. De to øvrige projekter befinder 
sig fortsat i en foreløbig beslutningsfase. Man er i færd med at gennemføre 
miljøkonsekvensanalysen for disse to projekters vedkommende, og de områder, der er vigtige 
for beskyttelsen af vilde fugle, og som eventuelt berøres af disse projekter, er endnu ikke 
kortlagt på nuværende stadium.
De franske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene vil inden længe afholde et teknisk 
møde for at a) afgøre, om den miljøkonsekvensanalyse, der er gennemført, hvad angår 
projektet vedrørende en omfartsvej ved Orléans, er tilstrækkelig, b) klarlægge, hvilke 
afbødende foranstaltninger der er iværksat og c) bestemme, hvorvidt der er tale om et samlet 
projekt eller ej.
I forbindelse med forberedelsen af dette møde og på det nævnte møde vil Kommissionens 
tjenestegrene ligeledes anmode de franske myndigheder om oplysninger om arten og det 
nøjagtige omfang af og status for de to øvrige projekter, som denne andrager rejser 
indvendinger imod (et projekt vedrørende en udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-
l'Hôtel og et projekt vedrørende en omfartsvej for tunge lastvogne i Sully kommune), og om, 
hvorvidt bestemmelserne i følgende direktiver var overholdt: direktiv 79/409/EØF1 om 
beskyttelse af vilde fugle, direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter og direktiv 85/337/EF3 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EØF4.
Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling.

6. Kommissionens svar, modtaget den 4. juli 2006.

Som nævnt i et tidligere svar har Kommissionen besluttet at indlede en sag på eget initiativ.
Den har fremsendt to anmodninger om oplysninger til de franske myndigheder. Disse 
informationsanmodninger vedrørte oplysninger om projektets art, nøjagtige omfang og status 
og om, hvorvidt bestemmelserne i følgende direktiver var overholdt: direktiv 79/409/EØF5

om beskyttelse af vilde fugle, direktiv 92/43/EØF6 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter og direktiv 85/337/EF7 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EØF8. Denne sag er blevet drøftet på 
"pakkemøder" vedrørende de indledende miljøundersøgelser.

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
5 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
6 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
7 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
8 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
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På "pakkemødet" den 20. januar 2006 enedes de franske myndigheder og Kommissionen om 
at afholde et teknisk møde i september 2006 for at a) afgøre, om den miljøkonsekvensanalyse, 
der er gennemført, er tilstrækkelig, b) klarlægge, hvilke afbødende foranstaltninger der er 
iværksat og c) bestemme, hvorvidt, det projekt, som er genstand for andragendernes klage, er 
et samlet projekt eller ej.

Kommissionen kan meddele Udvalget for Andragender, at indholdet af andragende 
0117/2006 om et projekt vedrørende A19-motorvejsstrækningen Artenay-Courtenay ligeledes 
behandles under denne sag, som Kommissionen har indledt på eget initiativ i lighed med 
andragende 0580/2005 og 0883/2005. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender 
underrettet om sagens videre udvikling.

7. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

Andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 
0914/2007 og 1282/2007

Alle disse andragender har det til fælles, at de omhandler klager over en samling motorvejs-
og vejinfrastrukturprojekter, som skal gennemføres i og omkring Orléans by 
(Loiretdepartementet, Frankrig). Dette er grunden til, at disse andragender behandles under ét 
i denne skriftlige meddelelse. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender selv hele tiden har behandlet disse andragender samlet, således som 
det fremgår af dets rapport af 20. november 2007 om en undersøgelsesrejse til Paris og Loiret 
af 1. og 2. oktober 2007 vedrørende andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005, 0117/2006 og 0914/2007 (idet andragende 1282/2007 først blev 
forelagt Udvalget for Andragender i december 2007.

Kommissionen har på grundlag af sin tekniske og juridiske analyse af alle oplysningerne i de 
dokumenter, andragerne og de franske myndigheder har fremsendt, konkluderet, at der ikke 
har fundet nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning sted i forbindelse med de 
infrastrukturprojekter, som er omhandlet i andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 og 1282/2007.

For at give Udvalget for Andragender et udtømmende sammendrag af Kommissionens 
tekniske og juridiske analyse, som har ført til denne konklusion, indeholder denne meddelelse 
et bilag med en oversigt over indholdet af de enkelte andragender (afsnit I), over den 
gældende EU-lovgivning på området (afsnit II) og over konklusionerne af den tekniske og 
juridiske analyse (afsnit III).

BILAG

til Kommissionens meddelelse
om andragende
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0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 og 
1282/2007

Efter en kort beskrivelse af indholdet af hvert af de pågældende andragender gives der i dette 
bilag til nærværende skriftlige meddelelse en redegørelse for den tekniske og juridiske 
analyse, som Kommissionens Generaldirektorat for Miljø (GD ENV) har foretaget af 
andragernes klagepunkter.   

I. Indholdet af andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 
0117/2006, 0914/2007 og 1282/2007

Andragende 0185/2004, 0261/2004 og 0037/2005 indgivet af henholdsvis A. Terrazoni, 
Jean de la Forge, formand for "Comité de défense rural Donnery/Fay-aux-Loges", og 
Laurence de la Martinière fra foreningen A.D.I.P.H.C.M

Andragerne rejser indvendinger imod et projekt vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans, 
som omfatter anlæg af 300 km motorvej, motortrafikvej og veje for international trafik samt 
tre broer over Loirefloden ved Meung-sur-Loire, Jargeau og Sully-sur-Loire. Ud over at disse 
projekter ifølge andragerne vil indvirke på en række Natura 2000-lokaliteter, herunder 
lokaliteten af fællesskabsbetydning "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" og 
det særligt beskyttede område "Vallée de la Loire du Loiret", hævder andragerne, at disse 
projekter udgør ét samlet projekt, som dermed burde havde været undergivet en fælles og 
integreret miljøkonsekvensanalyse, og at offentligheden ikke er blevet underrettet om de 
pågældende projekter.

Andragende 0580/2005 indgivet af Anne Joëlle Legourd, formand for foreningen "Le 
Carillon de Combreux"

Andrageren rejser for det første indvendinger imod projektet vedrørende en udbygning af 
flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel, som ifølge hende indgår i det (tidligere nævnte) 
samlede projekt vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans. Dette projekt omfatter ifølge 
andrageren en forlængelse og forstærkning af start- og landingsbanen og en modernisering af 
installationerne. Ud over at dette projekt ifølge andrageren er iværksat uden en offentlig 
høring, vil udbygningen ifølge hende især indvirke på det særligt beskyttede område "Forêt 
d'Orléans" og de arter, der holder til dér, herunder fiskeørne, idet indflyvnings- og startruten 
er placeret over dette område, og der vil blive benyttet net til indfangning af fugle og finde 
beskydning af fugle sted for at fjerne disse fra flyvepladsen.  
Andrageren rejser for det andet indvendinger mod et projekt vedrørende en yderligere 
udbygning, som vil omdanne flyvepladsen til en egentlig lufthavn.

Andragende 0883/2005 indgivet af Sylvie David-Rousseau

I lighed med andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005 og 0580/2005 rejser andrageren 
indvendinger imod projektet vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans, projektet vedrørende 
en udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel og projektet vedrørende anlæg af en 
bro over Loirefloden ved Jargeau med den begrundelse, at disse projekter indvirker på 
ovennævnte lokaliteter af fællesskabsbetydning og særligt beskyttede områder. Andrageren 
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rejser desuden indvendinger imod projektet vedrørende en omfartsvej for tunge lastvogne ved 
Sully-sur-Loire, som ifølge hende vil indvirke på det særligt beskyttede område "Vallée de la 
Loire du Loiret".  

Andragende 0117/2006 indgivet af Janine Ben Amor, formand for "Association de la 
Selle/Bied pour la Protection de l'Environnement du Gatinais"

Andrageren rejser indvendinger imod A19-motorvejsprojektet mellem Artenay og Courtenay 
med anlæg af en motorvejsstrækning på 101 km, som forbinder motorvej A10 med motorvej 
A6, med den begrundelse, at projektet a) vil have væsentlige følger for grundvandet og 
overfladevandet samt for drikkevandsindvindingen, b) vil indvirke på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "Marais de Sceaux et Mignerette" og indebære en risiko for udtørring 
og c) vil medføre rydning af Montargis-skovarealet og true de flagermus, som holder til dér, 
med udryddelse.  

Andragende 0914/2007 indgivet af Claude Arenales, generalsekretær for "Confédération 
pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie"

I lighed med andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005 og 
0117/2006 rejser andrageren indvendinger imod projektet vedrørende en stor omfartsvej ved 
Orléans, projektet vedrørende en udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-Hôtel og 
projektet vedrørende A19-motorvejsforbindelsen. Andrageren rejser desuden indvendinger 
imod projektet vedrørende en bro over Loirefloden ved Sully-sur-Loire med den begrundelse, 
at det vil indvirke på det særligt beskyttede område "Vallée de la Loire du Loiret".  

Andragende 1282/2007 indgivet af Rémi Sallé, formand for foreningen "4CASP" (Chécy)

Andrageren rejser indvendinger imod projektet vedrørende en bro over Loirefloden ved 
Chécy øst for Orléans by med den begrundelse, at projektet vil have en væsentlig indvirkning 
på a) et vandindvindingsområde og et grundvandsmagasin og b) det særligt beskyttede 
område "Vallée de la Loire du Loiret" og lokaliteten af fællesskabsbetydning "Vallée de la 
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire".

II. Centrale bestemmelser i EU-lovgivningen, der finder anvendelse på de 
infrastrukturprojekter, som er omhandlet i andragende 0185/2004, 0261/2004, 
0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 og 1282/2007

Inden Kommissionen fremlægger resultaterne af den omhandlede tekniske og juridiske 
analyse (se punkt III i denne skriftlige meddelelse), vil den give en oversigt over de vigtigste 
EU-retlige miljøinstrumenter og -bestemmelser, som finder anvendelse på de pågældende 
andragender.

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

Hvad angår de områder, der ifølge andragerne vil blive påvirket af de pågældende 
infrastrukturprojekter, og som udgøres af lokaliteter af fællesskabsbetydning og særligt 
beskyttede områder, som Frankrig i medfør af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF har 



CM\777276DA.doc 11/17 PE376.453/rev IVv01-00

DA

foreslået opført på listen over Natura 2000-lokaliteter, finder direktiv 79/409/EØF og 
92/43/EØF anvendelse.
Der henvises specielt til artikel 6, stk. 3 og 4, i direktiv 92/43/EØF1.

- Det hedder i artikel 6, stk. 3, at alle planer eller projekter, som ikke tager sigte på 
forvaltningen af lokaliteten af fællesskabsbetydning eller det særligt beskyttede område, 
men som kan påvirke en sådan lokalitet eller et sådant område væsentligt, bør underkastes 
en forudgående fyldestgørende vurdering af deres virkninger på lokaliteten eller området 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne for lokaliteten elle området samt en offentlig 
høring.

De kompetente myndigheder må først give tilladelse til det pågældende projekt eller den 
pågældende plan efter at have modtaget forsikringer om, at projektet eller planen ikke gør 
indgreb i den berørte lokalitet af fællesskabsbetydnings eller det berørte særligt beskyttede 
områdes integritet.  

- De kompetente myndigheder kan imidlertid i medfør af artikel 6, stk. 4, på trods af en 
fyldestgørende vurderings negative konklusioner (projektet eller planen kunne gøre 
indgreb i den berørte lokalitet af fællesskabsbetydnings eller det berørte særligt beskyttede 
områdes integritet) give tilladelse til, at den pågældende plan eller det pågældende projekt 
iværksættes, såfremt de fremlægger bevis for a) at der ikke findes nogen alternativ løsning, 
b) at planen eller projektet bør gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser (herunder interesser af økonomisk art), og c) at der er truffet alle 
nødvendige kompensationsforanstaltninger, for at sikre, at den globale sammenhæng i 
Natura 2000 beskyttes.

- Det er desuden værd at nævne artikel 12, stk. 1 og 4, i direktiv 92/43/EØF.

- Det hedder i artikel 12, stk. 1, at medlemsstaterne bør indføre en streng 
beskyttelsesordning for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), til direktiv 
92/43/EØF, hvad enten de holder til i en lokalitet af fællesskabsbetydning eller ej. En 
sådan ordning kræver bl.a., at der iværksættes foranstaltninger med forbud mod alle former 
for forsætlig forstyrrelse af de pågældende arter og ødelæggelse af rasteområderne.

- Hvad angår artikel 12, stk. 4, foreskrives det, at medlemsstaterne indfører en tilsynsordning 
for at sikre, at enhver forsætlig indfangning eller drab af de dyrearter, der er nævnt i bilag 
IV, litra a), ikke får en væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter.

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF).  

I henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 85/337/EØF kan de kompetente myndigheder ikke give 
tilladelse til et projekt, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, medmindre der er 
gennemført en forudgående miljøkonsekvensanalyse.

                                               
1 Det hedder i artikel 7 i direktiv 92/43/EØF, at de forpligtelser, som følger af direktivets artikel 6, stk. 2-4, også 
finder anvendelse på projekter eller planer, der kan tænkes at forurene eller forringe levestederne for vilde 
fuglearter eller forstyrre disse, i det omfang dette har væsentlig betydning for bevaringen af de nævnte arter.
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I henhold til artikel 4, stk. 1, i det pågældende direktiv skal alle projekter, der er nævnt i 
direktivets bilag I (bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller som er undtaget i 
medfør af artikel 2, stk. 3), undergives en miljøkonsekvensanalyse, inden de eventuelt kan 
godkendes. Følgende arbejder er især omfattet af projekterne: a) anlæg af motorveje, b) anlæg 
af motortrafikveje, c) anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner af en længde på mindst 
10 km, d) udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med 
henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet 
og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km og e) anlæg af lufthavne med 
en start- og landingsbane på mindst 2 100 m.

Hvad angår de projekter, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/337/EØF, herunder de 
infrastrukturarbejder, som ikke er omhandlet i det ovenfor nævnte bilag I og 
flyvepladsprojekterne, er det i henhold til artikel 4, stk. 2, de kompetente myndigheder, som i 
hvert enkelt tilfælde og på basis af forud fastsatte kriterier vurderer, om projektet skal 
underkastes en forudgående miljøkonsekvensanalyse. De pågældende myndigheder har dog 
ikke helt frie hænder, idet der ved undersøgelsen i hvert enkelt tilfælde eller ved fastsættelsen 
af de forud fastsatte kriterier i henhold til artikel 4, stk. 3, skal tages hensyn til de kriterier, der 
er nævnt i bilag III til direktiv 85/337/EØF. Med andre ord bør de kompetente myndigheder 
om nødvendigt tage hensyn til projektets særlige kendetegn, dets placering og de særlige 
forhold i forbindelse med en eventuel miljøpåvirkning.

Det skal bemærkes, at offentligheden bl.a. har en rolle at spille, hvad angår retten til at blive 
informeret og hørt om projektet, herunder retten til at afgive en udtalelse. Hvad angår de 
kompetente myndigheder, bør de "tage hensyn" til sådanne udtalelser, underrette 
offentligheden om deres endelige beslutning om at give tilladelse til projektet eller ej og 
redegøre for grundene for denne afgørelse. Det skal tilføjes, at de medlemmer af 
offentligheden, der har en tilstrækkelig retlig interesse, har ret til at indgive en klage til 
domstolene med henblik på at anfægte en beslutning om at tillade et projekt.

Konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, UNESCO (1972)

Mange andragere har også gjort opmærksom på nødvendigheden af at respektere De Forenede 
Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kulturs konvention om beskyttelse af 
verdens kultur- og naturarv (Paris, 1972). Loiredalen mellem Sully-sur-Loire og Chalonnes 
blev da også under nævnte konvention opført på verdensarvlisten i 2000 i kraft af sine 
landskabselementer og sit enestående kulturlandskab1. I den forbindelse gør andragerne 
gældende, at de franske myndigheder ikke kan tillade, at der opføres broer over Loirefloden 
med den begrundelse, at disse i strid med nævnte konvention ville ødelægge landskabet i 
Loiredalen.

I den forbindelse er det værd at præcisere, at Kommissionens Generaldirektorat for Miljø ikke 
er part i nævnte konvention. Kommissionen har derfor ikke nogen kompetence, hvad angår 
konventionens gennemførelse. Dette henhører alene under den franske stats kompetence.

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



CM\777276DA.doc 13/17 PE376.453/rev IVv01-00

DA

III. Teknisk og juridisk analyse af de infrastrukturprojekter, der er omhandlet i 
andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 
0914/2007 og 1282/2007, i lyset af de gældende EU-retlige bestemmelser

Generaldirektoratet for Miljø har på basis af de oplysninger, det har modtaget fra andragerne 
og de franske myndigheder, og på grundlag af de gældende EU-retlige bestemmelser 
gennemført en teknisk og juridisk analyse af alle de projekter, som andragerne har rejst 
indsigelser imod.

III.1 Den store omfartsvej ved Orléans (andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005 og 0914/2007)

Intet projekt vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans
I modsætning til, hvad andragerne hævder, har de franske myndigheder flere gange 
underrettet Generaldirektoratet for Miljø om, at der ikke foreligger et projekt (på 
departements-, regional- eller landsplan) vedrørende en stor omfartsvej ved Orléans.

De forskellige infrastrukturprojekter, der er omhandlet i ovennævnte andragender, udgør ikke 
en sådan stor omfartsvej og bør anskues isoleret. Der har navnlig ikke kunnet fastslås et 
funktionsmæssigt bånd, der forbinder de nævnte projekter.

Generaldirektoratet for Miljø understreger på denne baggrund, at disse projekter ikke bør 
underkastes én og samme miljøkonsekvensanalyse, da der ikke er tale om et samlet projekt, 
men om en række enkeltstående projekter.

III.2 Udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel og anlæg af en lufthavn af 
nationalt og europæisk tilsnit (andragende 0580/2005, 0883/2005 og 0914/2007)

Udbygningen af flyvepladsen har været underkastet en miljøkonsekvensanalyse og en 
offentlig høring  

I modsætning til, hvad andragerne gør gældende, var udbygningen af flyvepladsen ved St-
Denis-de-l'Hôtel, som gennemførtes i 2003, genstand for en offentlig høring og en 
miljøkonsekvensanalyse i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF.
I den forbindelse understreger Generaldirektoratet for Miljø, at udbygningen bestod i en 
forlængelse af start- og landingsbanen med 392 m, som dermed blev forlænget fra 1 000 m til 
1 392 m, hvilket betyder, at der kun skulle gennemføres en miljøkonsekvensanalyse, hvis de 
kompetente myndigheder fandt det nødvendigt i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, i 
(ovennævnte) direktiv 85/337/EØF.

Ingen væsentlige følger for de vilde fuglearter

Hvad mere er, så viser en teknisk analyse af de oplysninger, som er modtaget fra de franske 
myndigheder, at flyvepladsen ikke har nogen væsentlig indvirkning på de vilde fuglearter, 
som holder til i de særligt beskyttede områder "Forêt d'Orléans" og "Vallée de la Loire du 
Loiret". Med andre ord frembyder flyvepladsen på ingen måde en fare for de nævnte arters 
raste- og ynglepladser og forstyrrer dem ikke i væsentlig grad. Det kan i denne sammenhæng 
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præciseres, at risikoen for kollisioner ifølge målinger på nationalt plan i sig selv er meget 
begrænset, da kollisioner hovedsagelig sker under 15 m over jordoverfladen. I den forbindelse 
har de kompetente myndigheder monteret afskrækkelsesanordninger, der tjener til at hindre, at 
de vilde fuglearter kommer ind over flyvepladsen. Opmærksomheden henledes desuden på, at 
der i forbindelse med den ornitologiske overvågning af det særligt beskyttede område "Forêt 
d'Orléans", som finder sted inden for rammerne af den nationale plan for genopretning af 
fiskeørnebestanden (2006), ikke er konstateret nogen særlige problemer vedrørende denne art. 
Der har således ikke kunnet konstateres nogen overtrædelse af direktiv 79/409/EØF og 
92/43/EØF (herunder især dette direktivs artikel 6, stk. 3).

Ingen planer om en fremtidig udbygning

Med hensyn til en eventuel ny udbygning af flyvepladsen ved St-Denis-de-l'Hôtel, hvorved 
der skabes en lufthavn af nationalt og europæisk tilsnit (der gøres opmærksom på, at 
flyvepladsen på grund af sin størrelse kun benyttes af små turist-, sports- og forretningsfly), 
har de franske myndigheder gentagne gange meddelt Generaldirektoratet for Miljø, at der ikke 
foreligger et sådant projekt.

III.3 A19-motorvejsprojektet (andragende 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0883/2005, 0117/2006 og 0914/2007)

I modsætning til, hvad andragerne hævder, viser en teknisk analyse af de oplysninger, som er 
modtaget fra de franske myndigheder, at A19-motorvejsprojektet (der forbinder motorvej A6 
med motorvej A10 over en strækning på 101 km)1 ikke har haft nogen større indvirkning på 
nogen lokalitet af fællesskabsbetydning eller nogen beskyttet dyreart og ikke har haft nogen 
følger for hverken grundvand eller overfladevand, herunder drikkevandskilderne.

Det skal tilføjes, at projektet har været underkastet en fyldestgørende miljøkonsekvensanalyse 
og en offentlig høring i overensstemmelse med kravene i direktiv 85/337/EØF.

Hvad angår beskyttelsen af lokaliteterne af fællesskabsbetydning:

Ingen direkte følger

Der skal mindes om, at A19-motorvejsprojektet ikke passerer gennem nogen lokalitet af 
fællesskabsbetydning, men passerer tæt forbi de særligt beskyttede områder "Marais de 
Sceaux et de Mignerette" og "Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret", hvorfor der ikke er tale 
om nogen direkte virkninger. Der kan således ikke konstateres nogen overtrædelse af artikel 
6, stk. 3 og 4, i direktiv 92/43/EØF.

Ingen væsentlige indirekte følger

Vedrørende lokaliteterne af fællesskabsbetydning "Marais de Sceaux et de Mignerette"

Den tekniske analyse af den supplerende sag, som bygherren har gennemført i henhold til den 

                                               
1 Motorvej A19 forventes taget i brug i sommeren 2009.
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franske vandlov og statens miljøforpligtelser1, viser, at det pågældende motorvejsprojekt ikke 
vil have nogen væsentlig indvirkning på naturtyperne og fiskearterne mv. - ingen risiko for 
udtørring, ingen forringelse af oversvømmelsesmulighederne, ingen forurening af 
overfladevandet, ingen væsentlig indvirkning på tilstrømningen af grundvand til 
vådområderne i lokaliteten af fællesskabsbetydning - på grund af de forebyggende 
foranstaltninger, der er truffet i anlægs- og i driftsfasen (hensigtsmæssige overføringer over 
bækkene Petit Fusain og Maurepas, indsamling af regnvand og andre stoffer fra vejbanen).
Med andre ord bringer A19-motorvejsprojektet på ingen måde målsætninger for bevaringen af 
lokaliteten af fællesskabsbetydning i fare. Der kan på denne baggrund konkluderes, at der 
ikke foreligger nogen overtrædelse af direktiv 92/43/EØF.

Vedrørende lokaliteterne af fællesskabsbetydning "Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret"

Der erindres om, at A19-motorvejen passerer forbi en række tilholdssteder for flagermus i en 
afstand af 1 km, herunder tilholdssteder i Cantecoq kommune for fire flagermusarter af 
fællesskabsbetydning (Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis og 
Myotis bechsteini). Det skal endvidere bemærkes, at "Vallée de Saint-Jacques" og "Vallée de 
La Claris", der er beliggende langs motorvejsstrækningen, udgør potentielle 
vandringskorridorer og jagtområder.  

En teknisk analyse af de dokumenter og oplysninger, der er modtaget fra de franske 
myndigheder, viser, at A19-motorvejsprojektet ikke vil have væsentlige virkninger på 
flagermusenes huler/tilholdssteder og på selve flagermusene. Hertil kommer, at der i både 
anlægsfasen (begrænsning af belysning, mekanisme til overvågning af flagermusene mv.) og 
driftsfasen (fugleværn bestående af træer og buske, som gør det muligt for flagermusene at 
flyve over motorvejen uden kollisionsrisiko) er blevet/vil blive iværksat forebyggende og 
risikoafbødende foranstaltninger. Der kan således ikke konstateres nogen overtrædelse af 
direktiv 92/43/EØF.

Hvad angår beskyttelsen af flagermusene i Montargis-skoven:

Ingen væsentlige direkte eller indirekte følger

På trods af at Montargis-skoven ikke er blevet udpeget som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning, huser den flagermus af fællesskabsbetydning.

Selv om A19-motorvejen passerer langs med Montargis-skoven, viser en teknisk analyse af de 
dokumenter og oplysninger, som er modtaget fra de franske myndigheder, at A19-
motorvejsprojektet ikke har væsentlige virkninger på flagermuspopulationen, og det i kraft af 
de forbyggende og risikonedsættende foranstaltninger, der er iværksat (skovrydningen 
begrænset til 50 ha og udelukkende foretaget om vinteren, ingen ødelæggelse af tilholdssteder 
for flagermusene, meget ringe risiko for kollision på grund af afrydninger og etablering af 
fugleværn bestående af træer og buske, begrænsning af belysningen i anlægsfasen mv.). Der 
kan således ikke konstateres nogen overtrædelse af artikel 12 i direktiv 92/43/EØF.

III.4 Projektet vedrørende en omfartsvej ved Fay-aux-Loges (andragende 0261/2004)

                                               
1 Der skal erindres om, at koncessionshaveren er kontraktligt bundet til at overholde statens miljøforpligtelser.
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Ingen direkte og indirekte følger for Forêt d'Orléans eller nogen beskyttet art

I modsætning til, hvad andragerne hævder, viser en teknisk analyse af de oplysninger, som er 
modtaget fra de franske myndigheder, at projektet vedrørende en omfartsvej ved Fay-aux-
Loges (anlæg af vej bestående af 2 x 1 vejbane med en samlet bredde på 15 m og en 
strækning på 6,3 km), som har været genstand for en fyldestgørende miljøkonsekvensanalyse 
og en offentlig høring i overensstemmelse med kravene i (ovennævnte) direktiv 85/337/EØF1, 
ikke har nogen indvirkning på det særligt beskyttede område "Forêt d'Orléans)"2.

Der mindes om, at dette projekt hverken passerer gennem nogen lokaliteter af 
fællesskabsbetydning eller gennem nogen særligt beskyttede områder, hvorfor der ikke 
forekommer nogen direkte virkninger. Med hensyn til sektorerne Puits Branger, La Queue, 
Canal d'Orléans og Vallée du Cens, som ifølge andrageren vil blive påvirket af 
omfartsvejsprojektet, er der tale om kunstige vådområder, der ikke har nogen større 
ornitologisk betydning. Der kan følgelig ikke konstateres nogen overtrædelse af direktiv 
92/43/EØF.

III.5 Projekterne vedrørende broer over Loirefloden (andragende 0185/2004, 
0261/2004, 0037/2005, 0883/2005, 0914/2007 og 1282/2007)

Andragerne rejser indvendinger mod projekterne vedrørende anlæg af fire broer over 
Loirefloden (og tilhørende omfartsveje), nemlig ved Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire og 
Jargeau samt øst for Orléans by (projektet vedrørende en bro ved Chécy/Combleux), med den 
begrundelse, at de vil få en væsentlig indvirkning på lokaliteten af fællesskabsbetydning 
"Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" og det særligt beskyttede område "Vallée 
de la Loire du Loiret".   

Generaldirektoratet for Miljø minder om, at ingen af disse broprojekter er blevet godkendt 
indtil dato. De procedurer, der fører til en eventuel godkendelse af præfekten, befinder sig i en 
indledende fase. Der kan følgelig ikke konstateres nogen overtrædelse af EU-retten, herunder 
direktiv 85/337/EØF og 92/43/EØF, hvad angår disse to retsakters bestemmelser, som 
omhandlet i denne skriftlige meddelelses afsnit II.   

Broerne ved Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire og Jargeau

Linjeføringen for broerne ved Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire og Jargeau (og de tilhørende 
omfartsveje) er blevet fastlagt. Selve projekterne er imidlertid endnu ikke godkendt.

Inden præfekten eventuelt kan godkende projekterne, bør navnlig miljøkonsekvensanalyserne 
afsluttes og suppleres med en undersøgelse, hvor der tages hensyn til den kumulerede effekt, 
som kunne have en væsentlig indvirkning på lokaliteten af fællesskabsbetydning "Vallée de la 
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" og det særligt beskyttede område "Vallée de la Loire 
du Loiret", og som kan tilskrives anlægget af de tre pågældende broer. De franske 

                                               
1 Der skal erindres om, at den franske administrative domstol har udtalt, at den miljøkonsekvensanalyse, som 
blev foretaget forud for projektets godkendelse, er fyldestgørende.
2 Som følge af de administrative klager, som Donnery kommune har rejst, er arbejdet på omfartsvejen ved Fay-
aux-Loges endnu ikke indledt, på trods af at projektet godkendtes i september 2005.
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myndigheder har i den forbindelse meddelt Generaldirektoratet for Miljø, at kontrakten 
vedrørende gennemførelsen af denne supplerende undersøgelse blev tildelt tjenesteyderen den 
25. juni 2008, og at undersøgelsen forventes afsluttet i slutningen af 2009.

Når konklusionerne af denne supplerende undersøgelse foreligger, vil de blive inkorporeret i 
de miljøkonsekvensanalyser, der er gennemført for hvert af broprojekterne, som indgår i de 
undersøgelsesrapporter, der udarbejdes for hvert af disse projekter som grundlag for 
præfektens beslutning om godkendelse af disse (déclaration d'utilité publique). Der finder 
således offentlige høringer sted, hvor offentligheden får lejlighed til at afgive udtalelser. Det 
er først efter, at sådanne offentlige høringer er afsluttet, at præfekten træffer sin afgørelse om, 
hvorvidt broprojekterne skal godkendes eller ej.

Således befinder broprojekterne ved Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire og Jargeau sig kun i de 
indledende stadier (selv bygningsværkernes nærmere udformning er ikke en gang fastlagt 
endnu). Godkendelsesprocedurerne befinder sig kun i en indledende fase. Der eksisterer på 
nuværende tidspunkt ingen garanti for, at de omhandlede broer vil blive opført. Der kan 
således ikke konstateres nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

Broen ved Chécy/Combleux

Generaldirektoratet for Miljø understreger, at tilladelsesproceduren vedrørende anlæg af en 
bro over Loirefloden øst for Orléans ganske enkelt ikke er igangsat på nuværende tidspunkt.

Et sådant projekt er på nuværende tidspunkt kun nævnt i et udkast til udviklingsplan (SCOT) 
for Orléans Val de Loire. I den forbindelse skal der erindres om følgende:
På den ene side har udkastet til udviklingsplan (SCOT) været underkastet en offentlig høring i 
perioden 15. september 2008 til 15. oktober 2008, og den kommission, der forestod den 
offentlige høring, afgav sin rapport den 19. november 2008, hvori den bl.a. fremsatte et 
forbehold vedrørende broprojektet Chécy/Combleux og anførte, at gennemførelsen af dette 
ikke var ønskelig af hensyn til Loireflodens biologiske kvalitet. Det omhandlede udkast til 
udviklingsplan (SCOT) forventes godkendt i slutningen af december 2008.

På den anden side er udkastet til udviklingsplan (SCOT) ikke et normativt dokument, i den 
forstand at det ikke forpligter de kompetente myndigheder til at iværksætte 
infrastrukturprojekterne, herunder den omhandlede bro ved Chécy/Combleux.


