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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 185/2004, A. Terrazoni, todennäköisesti Ranskan kansalainen, 
Orléansin kehätien ja Solognen tuhoamisen vastustusyhdistyksen nimissä, 
Orléansin kehätiehankkeesta.

Vetoomus nro 261/2004, Jean de la Forge, Ranskan kansalainen, Donneryn/Fay-
aux-Logesin maaseudun puolustuskomitean nimissä, Orléansin 
kehätiehankkeesta.

Vetoomus nro 37/2004, Laurence de la Martinière, Ranskan kansalainen, 
A.D.I.P.H.C.M.-yhdistyksen nimissä, suuren kehätien sijoittamisesta Orléansin 
kaupungin ympärille

Vetoomus nro 580/2005, Anne Joëlle Legourd, Ranskan kansalainen, "le Carillon 
de Combreux"-yhdistyksen puolesta, lentokenttäinfrastruktuurin suojelualueelle 
(Natura 2000) laajentamista vastaan 

Vetoomus nro 883/2005, Sylvie David - Rousseau, Ranskan kansalainen, Loiret’n 
paikallisviranomaisten luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta annetun 
direktiivin 79/409/EY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelemisesta annetun direktiivin 92/43/EY noudattamatta 
jättämisestä

Vetoomus nro 0117/2006NRMSG, Janine Ben Amor, Ranskan kansalainen, 
Selle/Biedin Gatinais’n ympäristönsuojeluyhdistyksen nimissä, ja yli viisi 
allekirjoittanutta, A 19 moottoritien rakennushankkeesta Artenaysta 
Courtenayhin (Loiret) sekä yhteisön ympäristödirektiivien rikkomisesta

Vetoomus nro 0914/2007, Claude Arenales, SEQV-yhdistyksen puolesta, 
Orléansin kehätien ja muiden teiden sekä lentokentän 
infrastruktuurihankkeiden vastustamisesta

Vetoomus nro 1282/2007, Rémi Sallé, Ranskan kansalainen, 4CASP-yhdistyksen 
puolesta, Orléansin kehätiehankkeen ("le grand contournement") puitteissa 
kaupungin itäpuolelle rakennettavan Loire-joen ylittävän sillan 
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ympäristövaikutuksista

1. Yhteenveto vetoomuksista

Vetoomus nro 185/2004
Vetoomuksen esittäjä on huolissaan Orléansin kaupungin kehätiehankkeen 
ympäristövaikutuksista. Hän väittää, että Loiren yli rakennetaan kolme siltaa, Unescon 
maailmanperintökohteena suojellulle alueelle. Hankkeen 300 kilometrin mittainen moottoritie 
tuhoaisi suuren osan Solognesta ja kulkisi suojeltujen Natura 2000 -alueiden läpi. 
Alkuperäinen suuri hanke on vetoomuksen esittäjän mukaan jaettu pienempiin osiin, jotta 
vältettäisiin direktiivin 97/11/EY mukainen velvoite ympäristövaikutusten arvioimisesta ja 
kansalaisten kuulemisesta. Lisäksi vetoomuksen esittäjä pelkää, että on rikottu myös julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettua 
direktiiviä 93/37/ETY.

Vetoomus nro 261/2004
Vetoomuksen esittäjä arvioi, että Orléansin kehätiehankkeessa laiminlyödään Natura 2000-
ohjelmassa säädettyjä eläimistön ja kasvien suojelua koskevia sääntöjä. Hänen mukaansa 
paikallisviranomaiset ovat jakaneet hankkeen siten, että vältetään direktiivin 97/11/EY 
edellyttämä ympäristövaikutusten arviointivelvoite sekä velvoite kuulla kansalaisia. Myös 
yhteisön kilpailusääntöjä on kierretty, sillä todella suurta hanketta ei ole julkistettu unionin 
tasolla.

Vetoomus nro 37/2005
Vetoomuksen esittäjän mukaan Loiret’n maakuntaneuvosto päätti toteuttaa Orléansin 
taajaman kiertävän suuren kehätiehankkeen, jonka ympäristövaikutukset olisivat 
katastrofaalisia kyseisten maaseutukuntien kannalta. Tavoitteena on sekä helpottaa raskaan 
liikenteen kulkua Orléansin alueella että ohjata se taajamasta reuna-alueille. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan maakuntaneuvosto haluaa toteuttaa hankkeen perustelematta päätöksiään. 
Hän syyttää hankkeen "viipaloimisesta", jotta vältetään ympäristövaikutuksia koskevat
tutkimukset, jotka olisivat pakollisia kokonaishankkeen osalta. Lisäksi vastuuhenkilöt 
välttelevät vetoomuksen esittäjän mukaan tiedottamista äänestäjille kehätien todellisista 
vaikutuksista ja sen kohtuuttomista toteuttamiskustannuksista.

Vetoomus nro°580/2005
Vetoomuksen esittäjä, joka on yhdistyksen puheenjohtaja, tuo esiin vaaran 
ympäristövaikutusten arviointia sekä eläimistön ja kasviston suojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön rikkomisesta toteutettaessa yleistä rakennuskaavaa tie- ja 
lentokenttäinfrastruktuurin laajentamiseksi tutkimatta töiden vaikutuksia Natura 2000-
ohjelmassa suojeltuihin laajoihin alueisiin (Orléansin metsä, Loiren jokilaakso).

Vetoomus nro°883/2005
Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota kolmeen maankäyttöhankkeeseen, joita 
suunnitellessaan Loiret’n maakuntaneuvosto on hänen mukaansa rikkonut luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta ja luontotyyppien suojelusta annettuja direktiivejä 79/409/EY ja 92/43/EY. 
Kyse on Sully sur Loiren kiertotiehankkeesta, Saint-Denis de l'Hôtelin lentokentän 
laajennushankkeesta ja Orléansin kiertotiehankkeesta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
hankkeet uhkaavat vaikuttaa suojeltuihin tai Natura 2000-verkostoon ehdotettaviin alueisiin ja 
että paikallisviranomaiset eivät ole toteuttaneet yhteisön sääntöjen edellyttämiä 
ympäristövaikutusten arviointeja.
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Vetoomus nro 117/2006
Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota moottoritien A 19 – Artenay – Courtenay (Loiret) 
aiheuttamiin korjaamattomiin ympäristövaikutuksiin. Tulevaan moottoritiehen, jonka 
rakentamisen on määrä kestää vuodesta 2006 vuoteen 2009, liittyy yli kilometrin mittaisen 
maasillan rakentaminen Loingin laakson yläpuolelle. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
toteutetussa vaikutustenarvioinnissa ei arvioitu oikein moottoritien vaikutuksia, sillä siinä
jätettiin suurin osa aroista aiheista toimiluvan haltijan myöhemmin toteutettavaan 
tutkimukseen. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että moottoritien A 19 rakentamisesta 
seuraa myös moottoritieosuuden rakennushankkeen toteuttaminen Artenay-Meung sur 
Loiresta Bauleen, ja sen rakentamiseen liittyy toisen maasillan rakentaminen Loiren yli 
jatkuen Sologneen noustakseen itään ja ylittääkseen jälleen Loiren. Tällä on välitön vaikutus 
useisiin Natura 2000-verkostoon luokiteltuihin alueisiin. Hän pyytää Euroopan parlamentilta 
välittömiä toimia näiden hankkeiden pysäyttämiseksi.

Vetoomus nro 914/2007
Vetoomuksen esittäjän esittämässä vetoomuksessa toistetaan kaikki vetoomuksessa 
nro 185/04 esitetyt seikat ja muita seikkoja ja vastustetaan Loiret’n yleisneuvoston 
suunnittelemia julkisia töitä. Hän on liittänyt vetoomukseen CD-levyn, joka koskee Orléansin 
teollisuus- ja kaupunkialueen ympärille suunniteltua suurta kehätiehanketta.

Vetoomus nro 1282/2007
Vetoomuksen esittäjä vastustaa hanketta sillan rakentamiseksi Loire-joen yli Orléansin 
kaupungin itäpuolella  ja kertoo, että molemmat mahdolliset rakennuspaikat eli Chécy ja 
Combleux sijaitsevat EY:n luontotyyppi- ja lintudirektiivien nojalla suojelluilla alueilla. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseessä olisi neljäs Loire-joen ylittävä silta ja se olisi osa 
Orléansia ympäröivää kehätietä ("le grand contournement"). Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
toisin kuin kolmen muun Loire-joen ylittävän sillan osalta, neljännen hankkeen alullepanija ei 
ole maakuntaneuvosto ("Conseil Général") vaan kaupunginhallitus ("l’agglomeration"). 
Vetoomuksen esittäjän mukaan neljännellä siltahankkeella olisi erittäin haitallisia 
ympäristövaikutuksia, etenkin koska Chécy sijaitsee tulva-alttiilla alueella. Vetoomuksen 
esittäjä kyseenalaistaa tämän sillan tarpeellisuuden ja pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan hanketta Orléansia ympäröivää kehätietä koskevan tutkinnan yhteydessä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 185/2004 otettiin käsiteltäväksi 15. heinäkuuta 2004.
Vetoomus nro°261/2004 otettiin käsiteltäväksi 16. syyskuuta 2004. 
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Vetoomus nro 37/2005 otettiin käsiteltäväksi 17. toukokuuta 2005.
Vetoomus nro 580/2005 otettiin käsiteltäväksi 14. lokakuuta 2005.
Vetoomus nro 883/2005 otettiin käsiteltäväksi 10. helmikuuta 2006.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Vetoomus nro 914/2007 otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2008.
Vetoomus nro 1282/2007 otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2008.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2004

Vetoomuksien esittäjät väittävät, että Orléansin kehätietä koskeva kokonaishanke, johon 
sisältyy kolmen sillan rakentaminen Loiren yli ja lähes 300 kilometrin moottori- ja 
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moottoriliikennetien sekä uusien nelikaistaisten teiden rakentaminen, on viipaloitu, jotta 
Loiret’n maakuntaneuvosto välttäisi yhteisön laajuiset tarjouskilpailut, mikä suosisi paikallisia 
yrityksiä, jotka on jo tuotu julki (ks. lehtiartikkeli « la république du centre du mardi 25 juin 
2002 » - artikkelia ei ole toimitettu komissiolle).

Vetoomuksen nro 185/2004 liitteiden perusteella ei voida katsoa julkisia rakennusurakoita 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14. kesäkuuta 1993 annetun 
direktiivin 93/37/ETY1 6 artiklan 4 kohtaa rikotun. Kyseisessä kohdassa säädetään: 
«rakennusurakkaa tai hankintasopimusta ei saa jakaa osiin mainitun direktiivin soveltamisen 
välttämiseksi». 
Vetoomuksen esittäjien toimittama ainoa julkinen tarjouskilpailu on päivätty 18.12.2003, ja se 
julkaistiin kansallisella tasolla. Se koskee « topografisia töitä Loiren ylittämistä koskevissa 
tutkimuksissa », työt on jaettu kolmeen erään ja todellisuudessa ne on määritetty julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
18. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 97/52/EY2, mukaisesti.
Euroopan yhteisöjen julkaisutoimiston TED-tietokannassa tehdystä hausta ilmenee, että 
kansallisella tasolla julkaistu tarjouskilpailu julkaistiin myös Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä viitenumerolla 2003/S 243-216445. Näin ollen ei vaikuta siltä, etteikö olisi 
noudatettu palvelumarkkinoiden osalta direktiivin 92/50/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 97/52/ETY, 15 artiklan 2 kohtaa yhdistettynä 7 artiklaan, jossa 
säädetään kilpailun julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä sellaisten 
palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta, joiden erityisnosto-oikeudet ovat vähintään
200000. 
TED-tietokannasta käy myös ilmi, että moottoritie A19:sta, joka on merkittävä osatekijä 
Orléansin kehätiehankkeessa, jota vetoomuksen esittäjä vastustaa, on julkaistu kaksi 
ilmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (viitteet 2003/S 88-078517 ja 2003/S 54-
046710) urakkasopimuksen tekemiseksi moottoritien A19 Artenay–Courtenay-osuuden (noin 
sata kilometriä) suunnittelemisesta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä urakkasopimuksen 
tekijän omalla vastuulla. Ei siis vaikuta siltä, että moottoritien A19 osuuden Artenay–
Courtenay moottoritien toimiluvan osalta olisi lyöty laimin direktiivin 93/37/ETY 3 artiklan 
1 kohtaa ja 11 artiklan 3 kohtaa, joissa velvoitetaan julkaisemaan julkisia hankintoja koskeva 
ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Koska vetoomuksien esittäjät eivät ole toimittaneet riittävästi tietoja, joista kävisi ilmi, että 
julkisia hankintoja koskevia direktiivejä ei olisi noudatettu, ei voida todeta, että yhteisön 
lainsäädäntöä olisi rikottu tältä osin.

Vetoomusten esittäjät katsovat, että myös hankkeen viipaloiminen muodostaa 
direktiiviin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY (YVA-
direktiivi3), sisältyvien säännösten rikkomisen. Vetoomukseen nro 185/2004 sisältyy 
merkityksellinen ote tästä direktiivistä. Siinä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista 
(YVA) ennen direktiivin soveltamisalaan kuuluvan ja mahdollisesti vakavaa 
ympäristövahinkoa aiheuttavan hankkeen toteuttamista koskevaa lupahakemusta koskevaa 
päätöstä. Päätöksessä on otettava huomioon ympäristöä koskevat kerätyt tiedot sekä 
kansalaisten julkisen kuulemisen tulokset.

                                               
1 EYVL L 199, 9.8.1993, s. 54.
2 EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1, ja EYVL L 328 , 28.11.1997, s. 1.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40, ja EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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Direktiivistä (jossa vetoomuksen esittäjä korostaa viitattavan hankkeeseen 
kokonaisuudessaan) itsestään ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy selvästi 
ilmi, että ympäristövaikutusten arviointia varten hankkeita on tarkasteltava 
kokonaisuudessaan, eikä niitä pidä jakaa osiin YVA :n välttämiseksi. Vetoomuksen esittäjän 
toimittamien tietojen perusteella ei kuitenkaan voida määrittää kyseisessä hankkeessa 
YVA:han sovellettua lähestymistapaa eikä todeta, onko hankkeelle myönnetty lupaa. Näin 
esitetyt tosiseikat eivät vaikuta osoittavan minkäänlaista direktiivin rikkomista, joka 
edellyttäisi komission tutkimuksen käynnistämistä.

Mitä tulee direktiiviin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi)1, vetoomuksen esittäjä toteaa, että 
hanke mahdollisesti vahingoittaisi tiettyjä alueita, joita Ranska on ehdottanut tämän 
direktiivin osalta suojeltaviksi, mutta hän ei esitä mitään näyttöä väitteidensä tueksi. Komissio 
ottaa yhteyttä vetoomuksen esittäjään ja pyytää tätä toimittamaan täydentäviä tietoja, jotta 
tilanne voidaan arvioida asianmukaisesti.

4. Komission vastaus, saatu 20. lokakuuta 2005

Vetoomuksissa vastustetaan Orléansin kehätiehanketta, joka käsittää kolmen Loire-joen yli 
rakennettavan sillan ja lähes 300 kilometrin moottoritien, moottoriliikennetien ja uusien 
nelikaistaisten teiden rakennustyöt. Kehätiehankkeella on vetoomusten mukaan vaikutuksia 
kahteen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi ehdotettuun kohteeseen "La Sologne" (FR 
2402001) ja "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" (FR2400528) sekä yhteen 
"Vallée de la Loire et du Loiret" (FR2410017) –kohteen lintujen erityissuojelualueeseen sekä 
kahteen lintujen suojelun kannalta tärkeään alueeseen. 
Näin ollen komissio päätti aloittaa asian käsittelyn viran puolesta ja pyysi marraskuussa 2004 
Ranskan viranomaisia toimittamaan tietoja. Tietoja pyydettiin hankkeen luonteesta, tarkasta 
laajuudesta ja toteutusvaiheesta sekä seuraavien direktiivien säännösten noudattamisesta: 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY2, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston 
direktiivi 92/43/ETY3 sekä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY4 sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY5. 

Ympäristöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä koskeneessa "pakettikokouksessa" 
tammikuussa 2005 ja komissiolle toukokuussa 2005 toimitetussa postissa Ranskan 
viranomaiset ilmoittivat, ettei Loiret’n maakuntaneuvosto ollut vahvistanut aikomustaan 
toteuttaa Orléansin kehätietä koskevaa kokonaishanketta. Kyseiset viranomaiset ilmoittivat, 
että kolme kertaluonteista toimea toteutetaan: kiertotiehanke maantieltä 921 Fay-aux-Logesiin 
sekä kaksi Loire-joen ylitykseen kahdesta kohdasta liittyvää hanketta. Maantien 921 
kiertotiehanke koskee "Forêt d'Orléans" -erityissuojelualuetta FR 2410018 Selvitys hankeen 
vaikutuksista erityissuojelualueeseen toimitettiin komissiolle toukokuussa 2005. Kaksi muuta 
hanketta ovat vielä alustavassa päätöksentekovaiheessa. Kahden hankkeen 
ympäristövaikutuksia koskevia selvityksiä laaditaan parhaillaan ja lintujen suojelun kannalta 
tärkeitä alueita joita hankkeet koskisivat, ei vielä ole määritetty tässä vaiheessa. Ranskan 
viranomaiset ovat sitoutuneet ilmoittamaan komissiolle näiden kolmen toimen etenemisestä 
                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
3 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
4 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
5 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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sekä niiden vaikutuksesta kyseisiin yhteisön tärkeänä pitämiin alueisiin sekä kahden lintujen 
suojelun kannalta tärkeän alueen (Marlié ja Baule) luokittelemisesta erityissuojelualueeksi. 

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

5. Komission vastaus vetoomukseen nro 883/2005, saatu 12. toukokuuta 2006

Vetoomuksessa tuodaan esiin kolme Loiret’n maakuntaneuvoston johtamaa hanketta:
1. Orléansin suuri kehätie ja siltahanke Loire-joella Jargeausta länteen (myös 

vetoomusten nro 185/2004, 261/2004 ja 37/2005 aiheena),
2. Saint Denis de l'Hôtelin lentokentän laajennushanke ja

3. Sullyn kunnan raskaan liikenteen kiertotiehanke. 
Hankkeilla on vetoomusten mukaan mahdollisia vaikutuksia kahteen yhteisön kannalta 
merkittäväksi alueeksi ehdotettuun kohteeseen "La Sologne" (FR 2402001) ja "La Loire" 
(FR2400528) sekä yhteen "Vallée de la Loire et du Loiret" (FR2410017) –kohteen lintujen 
erityissuojelualueeseen.
Komission huomautukset

Orléansin kehätiehankkeessa komissio on avannut viran puolesta tapauksen käsittelyn 
vuonna 2004 vetoomuksen nro 185/2004 perusteella. Kuten vetoomuksia nro 185/2004, 
261/2004 ja 37/2005 koskevassa tiedonannossa esitetään, tapauksen tutkinnasta on tähän 
mennessä ilmennyt, ettei Loiret’n maakuntaneuvosto ole vahvistanut aikomustaan toteuttaa 
Orléansin suurta kehätiehanketta. Kyseiset viranomaiset ilmoittivat, että kolme kertaluonteista 
toimea toteutetaan: kiertotiehanke maantieltä 921 Fay-aux-Logesiin sekä kaksi Loire-joen 
ylitykseen kahdesta kohdasta liittyvää hanketta. Vetoomuksen esittäjän vastustama siltahanke 
Loire-joella Jargeausta länteen kuuluu siis komission viran puolesta avaamaan tapauksen 
käsittelyyn. Maantien 921 kiertotiehanke koskee "Forêt d'Orléans" -erityissuojelualuetta FR 
2410018 Komission yksiköt arvioivat parhaillaan selvitystä hankkeen vaikutuksista 
erityissuojelualueeseen. Kaksi muuta hanketta ovat vielä alustavassa päätöksentekovaiheessa. 
Kahden hankkeen ympäristövaikutuksia koskevia selvityksiä laaditaan parhaillaan ja lintujen 
suojelun kannalta tärkeitä alueita, joita hankkeet koskisivat, ei vielä ole määritetty tässä 
vaiheessa.
Ranskan viranomaisten ja komission yksiköiden välinen tekninen kokous pidetään hyvin pian. 
Siinä selvitetään l) Orléansin kehätiehankkeen toteutetun vaikutustenarvioinnin riittävyys, 2) 
ehdotetut lieventämistoimenpiteet ja 3) hankkeen mahdollinen yleinen vaikutus. 
Kokouksen valmistelujen aikana ja kokouksessa komission yksiköt pyytävät Ranskan 
viranomaisilta myös tietoja tämän vetoomuksen esittäjän esille tuomien kahden muun 
hankkeen luonteesta, tarkasta laajuudesta ja toteutusvaiheesta (Saint Denis de l’Hôtelin 
lentokentän laajennushanke ja Sullyn kunnan raskaan liikenteen kiertotiehanke) sekä 
seuraavien direktiivien säännösten noudattamisesta: luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY1, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY2 sekä tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY3 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY4. 
                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

6. Komission vastaus, saatu 4. heinäkuuta 2006

Kuten aiemmassa ilmoituksessa todettiin, komissio on päättänyt aloittaa asian virallisen 
käsittelyn. Se on esittänyt Ranskan viranomaisille kaksi tietojensaantipyyntöä. Tietoja 
pyydettiin hankkeen luonteesta, tarkasta laajuudesta ja toteutusvaiheesta sekä seuraavien 
direktiivien säännösten noudattamisesta: luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu 
neuvoston direktiivi 79/409/ETY1, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY2 sekä tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY3 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY4. Asiasta on 
keskusteltu ympäristöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä koskeneessa pakettikokouksessa.

Ranskan viranomaiset ja komissio sopivat 20. tammikuuta 2006 pidetyssä pakettikokouksessa 
teknisen kokouksen järjestämisestä syyskuussa 2006. Siinä selvitetään l) toteutetun 
vaikutustenarvioinnin riittävyys, 2) ehdotetut lieventämistoimenpiteet ja 3) vetoomusten 
esittäjien esille tuoma hankkeen mahdollinen yleinen vaikutus. 

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle, että vetoomuksen nro 117/2006 aihetta, A19-
moottoritietä Artenay–Courtenay, käsitellään myös viran puolesta aivan kuten vetoomuksia 
nro 580/2005 ja 883/2005. Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn 
edistymisestä.

7. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomukset nro 185/2004, 261/2004, 37/3005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 ja 
1282/2007

Kaikissa näissä vetoomuksissa tuodaan esiin Orléansin kaupungissa ja sitä ympäröivän 
taajaman sisällä (Loiret’n departementti, Ranska) toteutettavia moottoriteitä ja 
moottoriliikenneteitä koskevia infrastruktuurihankkeita. Tämän vuoksi tässä kirjallisessa 
tiedonannossa käsitellään samanaikaisesti kaikkia näitä vetoomuksia. Tämän osalta 
muistutetaan, että Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntakin on jatkuvasti tarkastellut 
näitä vetoomuksia yhdessä, kuten käy ilmi sen Pariisiin ja Loiretiin 1.–2. lokakuuta 2007 
tehtyä tarkastusmatkaa koskevasta 20. marraskuuta 2007 antamasta raportista koskien 
vetoomuksia nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 ja 914/2007 
(vetoomus nro 1282/2007 esitettiin valiokunnalle vasta joulukuussa 2007).

Euroopan komission toteuttaman kaikkien vetoomusten esittäjien ja Ranskan viranomaisten 
toimittamien tietojen ja asiakirjojen teknisen ja oikeudellisen tarkastelun jälkeen todettiin, 
ettei mikään vetoomusten nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 ja 1282/2007 aiheena olleista infrastruktuurihankkeista ollut yhteisön 
ympäristölainsäädännön rikkomista.

Esittääkseen vetoomusvaliokunnalle tyhjentävän yhteenvedon komission toteuttamasta 
                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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teknisestä ja oikeudellisesta tarkastelusta, jonka perusteella komissio teki tämän päätelmän, 
komissio liittää tähän tiedonantoon liitteen, jossa palautetaan mieleen jokaisen vetoomuksen 
aihe (osa I), jossa selvennetään asiassa sovellettavia yhteisön oikeuden säännöksiä (osa II) ja 
jossa selitetään mainitusta teknisestä ja oikeudellisesta tarkastelusta tehdyt päätelmät (osa III).

LIITE

komission tiedonantoon
vetoomuksista nro
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 ja 1282/2007

Tässä kirjallisen tiedonannon liitteessä palautetaan lyhyesti mieleen jokaisen vetoomuksen 
aihe ja esitetään Euroopan komission ympäristön pääosaston (PO ENVI) toteuttama tekninen 
ja oikeudellinen arviointi vetoomusten esittäjien esiin tuomista valituksista.   

I. Vetoomusten 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 ja 1282/2007 aihe

A. Terrazonin, Donneryn/Fay-aux-Logesin maaseudun puolustuskomitean puheenjohtajan 
de la Forgen sekä A.D.I.P.H.C.M.-yhdistyksen jäsenen Laurence de la Martinièren 
esittämät vetoomukset nro 185/2004, 261/2004 ja 37/2005

Vetoomusten esittäjät tuovat esiin Orléansin suuren kehätiehankkeen, joka käsittää 
300 kilometrin mittaisten moottoritien, moottoriliikennetien ja kansainväliselle liikenteelle 
avoimien teiden sekä kolmen Loire-joen Meung-sur-Loiressa, Jargeaussa ja Sully-sur 
Loiressa ylittävän sillan rakentamisen. Sen lisäksi, että hankkeet vaikuttaisivat useisiin Natura 
2000-alueisiin, joihin kuuluvat myös "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loiren" 
yhteisön tärkeänä pitämä alue ja "Vallée de la Loire du Loiret"-erityissuojelualue, 
vetoomuksien esittäjät väittävät myös, että kyse on yhdestä yleisestä hankkeesta, josta olisi 
siis pitänyt toteuttaa yhteinen ja yhtenäinen ympäristövaikutusten arviointi, ja että
kansalaisille ei ole tiedotettu kyseisistä hankkeista. 

Vetoomus nro 580/2005, Anne Joëlle Legourg, Le Carillon de Combreux –yhdistyksen 
puheenjohtaja

Vetoomuksen esittäjä kertoo aluksi Saint-Denis-de-l'Hôtelin lentokentän laajennushankkeesta, 
joka hänen mukaansa kuuluu edellä mainittuun Orléansin suureen kehätiehankkeeseen. Hänen 
mukaansa hanke käsittää pääkiitoradan laajentamisen ja vahvistamisen sekä laitosten 
nykyaikaistamisen. Vetoomuksen esittäjän mukaan sen lisäksi, että hanke on edennyt ilman 
julkista kuulemista, laajennus vaikuttaa erityisesti "Forêt d'Orléansin" erityissuojelualueeseen 
ja siellä eläviin lajeihin, muun muassa kalasääskeen, koska lentokentän pääkiitorata sijaitsee 
kyseisen erityissuojelualueen yläpuolella ja koska lintujen karkottamiseksi lentokentältä 
käytetään ansastusta ja kiväärinlaukauksia.  
 Lisäksi vetoomuksen esittäjä kertoo uudesta laajennushankkeesta, jossa lentokentästä tehdään 
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lentoasema. 

Vetoomus nro 883/2005, Sylvie David-Rousseau 

Kuten myös vetoomuksissa nro 185/2004, 261/2004, 37/2005 ja 580/2005, vetoomuksen 
esittäjä vastustaa Orléansin suurta kehätiehanketta, Saint-Denis-de-l'Hôtelin lentokentän 
laajennusta ja Loire-joen ylittävää siltaa Jargeaussa, koska ne hänen mukaansa vaikuttavat 
edellä mainittuihin yhteisön tärkeänä pitämiin alueisiin ja erityissuojelualueisiin. Lisäksi 
vetoomuksen esittäjä vastustaa Sully-sur-Loiren raskaan liikenteen kiertotiehanketta, joka 
hänen mukaansa vaikuttaa "Vallée de la Loire du Loiret’n" erityissuojelualueeseen.  

Vetoomus nro 117/2006, Selle/Biedin Gatinais’n ympäristönsuojeluyhdistyksen 
puheenjohtaja Janine Ben Amor

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Artenayn ja Courtenayn välistä kymmenen kilometrin 
moottoritieyhteyttä (A19) moottoriteiden A10 ja A6 välillä koskevaa hanketta, koska 
hankkeella hänen mukaansa i) on merkittäviä vaikutuksia pinta- ja pohjavesikerroksiin ja 
juomavedenottoon, ii) on vaikutusta "Marais de Sceaux et Migneretten" yhteisön tärkeänä 
pitämään alueeseen kuivumisvaaran vuoksi ja iii) sen seurauksena Motargrisin metsäalue 
raivattaisiin, mikä vaarantaisi alueella elävät lepakot.  

Vetoomus nro 914/2007, ympäristön ja elämänlaadun pelastamisjärjestön pääsihteeri 
Claude Arenales
Kuten myös vetoomuksissa nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 ja 
117/2006, vetoomuksen esittäjä vastustaa Orléansin suurta kehätiehanketta, Saint-Denis-de-
l'Hôtelin lentokentän laajennusta sekä moottoritieyhteyttä A19. Lisäksi vetoomuksen esittäjä 
vastustaa Sully-sur-Loiren Loire-joen ylittävää siltaa, joka hänen mukaansa vaikuttaa "Vallée 
de la Loire du Loiret’n" erityissuojelualueeseen.  

Vetoomus nro 1282/2007 4CASP-yhdistyksen (Chécy) puheenjohtaja Rémi Sallé

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Orléansin taajaman itäpuolelle Chécyyn rakennettavaa Loire-
joen ylittävää siltaa, koska hankkeella olisi merkittävä vaikutus i) vedenottoon ja pohjaveteen 
ja ii) "Vallée de la Loire du Loiretin" erityissuojelualueeseen sekä "Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loiren" yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen.

II. Vetoomusten nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 ja 1282/2007 aiheena oleviin infrastruktuurihankkeisiin sovellettavat 
pääasialliset yhteisön lainsäädännön säännökset

Ennen kyseisten vetoomusten teknisen ja oikeudellisen analyysin tulosten esittämistä (ks. 
tämän kirjallisen tiedonannon kohta III), on aiheellista palauttaa mieleen kyseisten 
vetoomusten aiheena oleviin hankkeisiin sovellettavat yhteisön ympäristölainsäädännön 
säännökset. 

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta ja neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

Koska alueet, joihin kyseiset infrastruktuurihankkeet vetoomusten esittäjien mukaan 
vaikuttavat, ovat Ranskan direktiivien 79/409/ETY ja 92/43/ETY mukaisesti Natura 2000 
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verkon osatekijöiksi nimeämiä yhteisön tärkeinä pitämiä alueita ja erityissuojelualueita, 
asiaan sovelletaan direktiivejä 79/409/ETY ja 92/43/ETY. 

Erityisesti viitataan direktiivin 92/43/ETY1 6 artiklan 3 ja 4 kohtaan.

- Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
eivät liity suoranaisesti yhteisön tärkeänä pitämän alueen tai erityissuojelualueen käyttöön 
tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta vaikuttavat tähän alueeseen merkittävästi, on 
arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat kyseisen alueen 
suojelutavoitteisiin ja tarvittaessa kansalaisia on kuultava. 

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä suunnitelmalle tai 
hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen 
yhteisön tärkeänä pitämän alueen tai erityissuojelualueen koskemattomuuteen. 

- Saman 6 artiklan 4 kohdan mukaan suunnitelman tai hankkeen alueelle aiheutuvien 
vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta (tietty suunnitelma tai hanke 
saattaa vaikuttaa kyseisen yhteisön tärkeänä pitämän alueen tai erityissuojelualueen 
koskemattomuuteen), toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin hyväksyä kyseisen 
suunnitelman tai hankkeen sillä edellytyksellä, että ne osoittavat i) vaihtoehtoisten 
ratkaisujen puuttumisen, ii) erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt 
suunnitelmalle tai hankkeelle (myös taloudelliset syyt) ja iii) kaikki tarvittavat korvaavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy 
yhtenäisenä. 

-
Lisäksi mainitaan direktiivin 92/43/ETY 12 artiklan 1 ja 4 kohta. 

- Direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet liitteessä IV olevassa a kohdassa olevia eläinlajeja koskevan tiukan 
suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi, riippumatta siitä, ovatko nämä yhteisön tärkeänä 
pitämällä alueella. Tällainen järjestely edellyttää erityisesti pysyvien toimenpiteiden 
toteuttamista muun muassa näiden lajien tahallisen häiritsemisen ja levähdyspaikkojen 
hävittämisen estämiseksi. 

- Direktiivin 12 artiklan 4 kohdassa puolestaan säädetään, että jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön liitteessä IV olevassa a alakohdassa lueteltujen eläinlajien tahatonta 
pyydystämistä ja tappamista koskeva tarkkailujärjestelmä sen varmistamiseksi, että 
tahattomalla pyydystämisellä tai tappamisella ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta 
kyseisiin lajeihin. 

Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiiveillä 97/11/EY ja 2003/35/EY)  

Direktiivin 85/337 2 artiklan 1 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset eivät voi hyväksyä 
hanketta, jolla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ilman etukäteen tehtyä 
                                               
1 Direktiivin 92/43/ETY 7 artiklan mukaan direktiivin 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdasta aiheutuvia 
velvoitteita sovelletaan myös suunnitelmiin tai hankkeisiin, jotka voivat aiheuttaa 
pilaantumista tai heikentää luonnonvaraisten lintulajien elinympäristöjä tai häiritä näitä 
lintuja, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi mainittujen lajien 
suojeluun.
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ympäristövaikutusten arviointia (YVA). 

Kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan sen liitteessä 1 mainittuihin luokkiin 
kuuluvat hankkeet (lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hankkeita, tai 
hankkeita, joihin sovelletaan 2 artiklan 3 kohdassa esitettyä poikkeusta) on arvioitava niiden 
ympäristövaikutusten osalta ennen hyväksyntää. Tämä koskee erityisesti i) moottoriteiden, ii) 
moottoriliikenneteiden, iii) nelikaistaisen uuden vähintään 10 kilometrin pituisen tien 
rakentamista, iv) kaksikaistaisen tai sitä kapeamman tien uudelleenlinjausta ja/tai 
leventämistä siten, että tiestä tulee vähintään nelikaistainen, jos tällainen yhtäjaksoinen uusi 
tie tai uudelleenlinjattu ja/tai levennetty tien osa on vähintään 10 kilometrin pituinen ja v) 
vähintään 2 100 metriä pääkiitoradaltaan pitkien lentokenttien rakentamista.

Direktiivin 85/337/ETY liitteessä II tarkoitettujen hankkeiden osalta, mukaan lukien 
infrastruktuurityöt, joita ei tarkoiteta liitteessä I, toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
tapauskohtaisesti tai ennalta vahvistettujen edellytysten perusteella 4 artiklan 2 kohdan nojalla 
sen, edellyttääkö hanke ympäristövaikutusten ennakkoarviointia. Näillä viranomaisilla ei 
kuitenkaan ole täysin vapaata harkinnanvaraa, sillä tapauskohtaisen arvioinnin tai ennalta 
määritettyjen edellytysten on 4 artiklan 3 kohdan mukaan perustuttava 
direktiivin 85/337/ETY liitteessä III esitettyihin kriteereihin. Toisin sanoen toimivaltaisten 
viranomaisten on tarvittaessa otettava huomioon hankkeen laatu, sen sijainti sekä 
mahdollisten ympäristövaikutusten laatu.

On pantava merkille, että muun muassa kansalaisilla on tässä tehtävänsä, sillä heillä on oikeus 
saada tietoja hankkeesta ja tulla kuulluiksi sekä ilmaista kantansa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on puolestaan "otettava huomioon" kaikki ilmaissut kannat, tiedotettava 
kansalaisille lopullisesta päätöksestään hyväksyä tai hylätä kyseinen hanke ja perustella 
valintansa. Lisäksi yleisöön kuuluvilla henkilöillä, joilla on riittävä etu, on oikeus nostaa 
kanne tuomioistuimessa vastustaakseen tietyn hankkeen hyväksymistä koskevaa päätöstä. 

UNESCOn kansainvälinen sopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta 
(1972)

Monet vetoomuksen esittäjät ovat myös vedonneet tarpeeseen noudattaa Yhdistyneiden 
Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön kansainvälistä sopimusta maailman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta (Pariisi, 1972). Itse asiassa Sully-sur-Loiren ja 
Chalonnesin välinen Loiren jokilaakso on kirjattu vuonna 2000 kyseisen sopimuksen 
maailmanperintöluetteloon poikkeuksellisten maisematekijöiden ja kulttuurimaisemansa 
ansiosta.1 Vetoomusten esittäjät väittävät tämän perusteella, että Ranskan viranomaiset eivät 
voi hyväksyä Loire-joen ylittävien siltojen rakentamista, koska ne tuottaisivat vahinkoa 
Loiren jokilaakson maisemalle kyseisen sopimuksen vastaisesti.   

Tässä yhteydessä ympäristön pääosaston on täsmennettävä, ettei Euroopan yhteisö ole 
kyseisen sopimuksen osapuoli. Tämän vuoksi komissiolla ei ole toimivaltaa sen 
täytäntöönpanossa. Se kuuluu yksinomaan Ranskan valtion toimivaltaan. 

III. Vetoomusten nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 ja 1282/2007 aiheena olevien infrastruktuurihankkeiden tekninen ja 

                                               
1 http://whc.unesco.org/en/list/933/
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oikeudellinen analyysi sovellettavien yhteisön säännösten perusteella 

Ympäristön pääosasto toteutti kaikkien vetoomusten esittäjien vastustamien hankkeiden 
teknisen ja oikeudellisen analyysin vetoomusten esittäjien ja Ranskan viranomaisten 
toimittamien tietojen ja sovellettavien yhteisön lainsäädännön säännösten perusteella. 

III.1 Orléansin suuri kehätie (vetoomukset nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 914/2007)

Ei Orléansin suurta kehätiehanketta
Toisin kuin vetoomusten esittäjät väittävät, Ranskan viranomaiset ovat useaan otteeseen 
ilmoittaneet ympäristön pääosastolle, ettei Orléansin suurta kehätietä koskevaa 
(departementin, alueellisen tai valtion tason) hanketta ole olemassa. 

Edellä mainittujen vetoomusten aiheena olevat infrastruktuurihankkeet ovat erillisiä 
hankkeita, jotka eivät muodosta tällaista suurta kehätietä ja joita on tarkasteltava toisistaan 
erillisinä. Varsinkaan minkäänlaista toiminnallista yhteyttä, joka liittäisi kyseiset hankkeet 
toisiinsa, ei ole voitu havaita. 

Tämän vuoksi ympäristön pääosasto korostaa, ettei kaikista näistä hankkeista näin ollen 
kuulunut tehdä yhtä ympäristövaikutusten arviointia, koska kyse ei ole yleisestä hankkeesta 
vaan useammasta erillisestä hankkeesta.

III.2 Saint-Denis-de-l'Hôtelin lentokentän laajennus ja tuleva kansallisen eli 
eurooppalaisen lentoaseman toteutus (vetoomukset nro 580/2005, 883/2005, 
914/2007)

Lentokentän laajentamisesta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi ja julkinen 
kuuleminen

Toisin kuin vetoomusten esittäjät väittävät, Saint-Denis-de-l'Hôtelin lentokentän vuonna 2003 
toteutetusta laajennuksesta järjestettiin julkinen kuuleminen ja direktiivin 85/337/ETY 
säännösten mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 
Tässä yhteydessä ympäristön pääosasto haluaa korostaa, että laajennus käsitti kiitoradan 
pidentämisen 392 metrillä, jolloin sen pituus kasvoi 1000 metristä 1392 metriin, mikä 
tarkoittaa sitä, ettei ympäristövaikutusten arviointia ollut toteutettava kuin toimivaltaisten 
viranomaisten arvioidessa sen tarpeelliseksi (edellä mainitun) direktiivin 85/337/ETY 
4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Ei merkittävää vaikutusta luonnonvaraisiin lintulajeihin

Lisäksi Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen tekninen analyysi osoittaa, ettei 
lentokenttä aiheuta mitään merkittäviä vaikutuksia "Forêt d'Orléansin" erityissuojelualueen 
tai "Vallée de la Loire du Loiret’n" erityissuojelualueen luonnonvaraisiin lintulajeihin. Toisin 
sanoen lentokenttä ei vaaranna millään tavoin kyseisten lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja eikä häiritse niitä huomattavasti. Tässä yhteydessä tarkennetaan, että 
törmäysvaara, jota on mitattu kansallisella tasolla, on hyvin rajallinen, sillä törmäykset 
tapahtuvat suurelta osin vähintään 15 metrissä maanpinnasta. Tämän vuoksi toimivaltaiset 
viranomaiset ovat toteuttaneet säikytteitä, joilla pyritään estämään luonnonvaraisten 
lintulajien lentäminen yli lentokentän. Lisäksi korostetaan, että "Forêt d'Orléansin" 
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erityissuojelualueen ornitologinen seuranta, joka toteutettiin osana kansallista kalasääsken 
palauttamissuunnitelmaa (2006), ei paljastanut mitään erityistä lajiin vaikuttavaa ongelmaa. 
Kaiken kaikkiaan ei siis ole voitu todeta mitään direktiivien 79/409/ETY ja 92/43/ETY 
(erityisesti sen 6 artiklan 3kohta mukaan lukien) rikkomista. 

Ei tulevaa laajennushanketta

Mitä tulee Saint-Denis-de-l'Hôtelin lentokentän uuteen laajentamiseen, jolla siitä tehtäisiin 
kansallisen ja yhteisön tason lentoasema (muistutetaan, että kokonsa vuoksi lentokenttä on 
vain pienten matkailu-, urheilu- ja liikelentokoneiden käytössä), Ranskan viranomaiset ovat 
ilmoittaneet ympäristön pääosastolle useaan otteeseen, ettei tällaista hanketta ole olemassa. 

III.3 A19-moottoritiehanke (vetoomukset nro 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007)

Toisin kuin vetoomusten esittäjät väittävät, Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen 
tekninen analyysi osoittaa, ettei A19-moottoritiehankkeella (moottoritiet A6 ja A10 yhdistävä 
101 kilometrin mittainen moottoritie)1 ole ollut mitään merkittävää vaikutusta yhteenkään 
yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen tai yhteenkään suojeltuun eläinlajiin eikä se ole 
vaikuttanut pinta- ja pohjavesiin, juomavedenottopaikat mukaan luettuina.    

Lisäksi hankkeesta on toteutettu täydellinen ympäristövaikutusten arviointi ja julkinen 
kuuleminen direktiivin 85/337/ETY vaatimusten mukaisesti.

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen suojelu:

Ei välitöntä vaikutusta

Muistutetaan, että A19-mottoritiehanke ei kulje yhdenkään yhteisön tärkeänä pitämän alueen 
halki, mutta läheltä "Marais de Sceaux et de Migneretten" ja "Sites à chauve-souris de l'Est 
du Loiret’n" yhteisön tärkeinä pitämiä alueita, joten välittömiä vaikutuksia ei ole. Kaiken 
kaikkiaan ei siis ole voitu todeta mitään direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohdan 
rikkomista. 

Ei merkittäviä välillisiä vaikutuksia

"Marais de Sceaux et de Migneretten" yhteisön tärkeänä pitämä alue

Hankkeen toteuttajan vesilain mukaisesti laatiman täydentävän asiakirjan ja valtion 
ympäristövelvoiteasiakirjan2 tekninen analyysi osoittaa, ettei kyseisellä moottoritiehankkeella 
ole merkittäviä vaikutuksia luontotyyppeihin tai kala- tai muihin lajeihin – ei kuivumisvaaraa, 
ei tulvamahdollisuuden vähenemistä, ei pintavesien pilaantumista, ei huomattavaa vaikutusta 
yhteisön tärkeänä pitämän alueen kosteikkojen pohjavesiyhteyksiin – rakennus- ja 
toimintavaiheessa ennakoitujen ehkäisytoimenpiteiden ansiosta (Petit Fusainin ja Maurepasin 
purojen riittävä ylitys, sadevesien ja muiden ajoradalla mahdollisesti olevien aineiden keruu). 
Toisin sanoen A19-moottoritiehanke ei vaaranna millään tavoin yhteisön tärkeänä pitämän 
alueen suojelutavoitteita. Tämän vuoksi ei voida osoittaa, että direktiiviä 92/43/ETY olisi 

                                               
1 A19-moottoritien käyttöönoton on määrä tapahtua kesällä 2009.
2 Muistutetaan, että valtion ympäristösitoumuksia koskeva asiakirja kuuluu sopimuksen mukaan toimiluvan 
haltijalle.
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rikottu millään tavalla. 

Yhteisön tärkeänä pitämät "Itä-Loiret’n lepakkoalueet"

Muistutetaan, että A19-moottoritie kulkee yhden kilometrin päässä useista lepakoiden 
asuinalueista, ja ohittaa myös Chantecoqin kunnan kaksi aluetta, joilla elää neljä yhteisön 
tärkeänä pitämää lepakkolajia (isohevosenkenkäyökkö, ruskosiippa, jättiviiksisiippa ja 
korvasiippa). Lisäksi on pantava merkille, että moottoritien suuntaisesti sijaitsevat Saint-
Jacquesin ja La Clarisin laaksot muodostavat mahdollisia kulkukäytäviä ja metsästysalueita.  

Ranskan viranomaisten toimittamien asiakirjojen ja tietojen tekninen analyysi osoittaa, ettei 
A19-moottoritiehankkeella ole merkittäviä vaikutuksia lepakoiden pesiin/onkaloihin tai 
lepakoihin. Lisäksi ehkäisytoimenpiteitä ja riskinvähennystoimenpiteitä toteutetaan 
työmaavaiheessa (valaistuksen rajoittaminen, lepakoiden seurantamekanismi jne.) ja 
käyttöönottovaiheessa (kasvillisuusmuuri, joka auttaa lepakoita ylittämään moottoritien ilman 
törmäysvaaraa). Tämän vuoksi ei voida osoittaa, että direktiiviä 92/43/ETY olisi rikottu 
millään tavalla. 

Forêt de Montargisin lepakoiden suojelu:

Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia

Vaikka Forêt de Montargisia ei ole nimetty yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi, siellä elää 
yhteisön tärkeinä pitämiä lepakkolajeja. 

Vaikka A19-moottoritie kulkeekin Forêt de Montargisin reunassa, Ranskan viranomaisten 
toimittamien asiakirjojen ja tietojen tekninen analyysi osoittaa, ettei A19-
moottoritiehankkeella ole merkittäviä vaikutuksia lepakkopopulaatioon, koska 
ehkäisytoimenpiteitä ja riskinvähennystoimenpiteitä on toteutettu (metsän raivaus rajoittuu 
50 hehtaariin ja se toteutetaan vain talvella, pesiä ei tuhota, hyvin vähäinen törmäysvaara, 
koska tehdään kasoja ja kasvimuureja, valaistuksen rajoittaminen työmaavaiheessa jne.). 
Kaiken kaikkiaan ei siis ole voitu todeta mitään direktiivin 92/43/ETY 12 artiklan rikkomista. 

III.4 Fay-aux-Logesin kiertotiehanke (vetoomus nro 261/2004)

Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta Forêt d'Orléansiin tai mihinkään suojeltuun lajiin

Toisin kuin vetoomusten esittäjät väittävät, Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen 
tekninen analyysi osoittaa, ettei Fay-aux-Logesin kiertotiehankkeella (2 x 1-kaistainen 
kokonaisleveydeltään 15 metrin ja 6,3 kilometrin mittainen tiehanke), josta on toteutettu 
täydellinen ympäristövaikutusten arviointi ja julkinen kuuleminen (edellä mainitun) 
direktiivin 85/337/ETY1 vaatimusten mukaisesti, ole mitään vaikutusta "Forêt d'Orléansin" 
erityissuojelualueeseen2 .

Muistutetaan, ettei hanke kulje yhteisön tärkeänä pitämien alueiden tai erityissuojelualueiden 
kautta, joten välittömiä vaikutuksia ei ole. Mitä tulee Puits Brangerin, La Queuen, Canal 

                                               
1 Muistutetaan, että ranskalainen hallintotuomioistuin katsoi, että ennen hankkeen hyväksyntää toteutettu 
ympäristövaikutusten arviointi oli täydellinen.
2 Donneryn kunnan hallinnollisten muutoksenhakujen vuoksi Fay-aux-Logesin kiertotien rakennustyöt eivät ole 
tähän mennessä vielä käynnistyneet, vaikka hanke hyväksyttiin syyskuussa 2005.
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d'Orléansin ja Vallée du Censin aloihin, joihin kiertotiehanke vaikuttaa, kyseiset alueet ovat 
keinotekoisia kosteikkoja, joilla ei ole suurta ornitologista merkitystä. Tämän vuoksi ei voida 
osoittaa, että direktiiviä 92/43/ETY olisi rikottu millään tavalla.

III.5 Loire-joen ylittäviä siltoja koskevat hankkeet (vetoomukset nro 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 883/2005, 914/2007 ja 1282/2007)

Vetoomuksen esittäjät vastustavat neljää Loire-joen ylittävää siltaa koskevia hankkeita (ja 
niihin liittyviä kiertoteitä), toisin sanoen Meung-sur-Loiren, Sully-sur-Loiren ja Jargeaun 
siltoja sekä Orléansin taajaman itäpuolelle rakennettavaa siltaa (Chécyn/Combleaux’n 
siltahanke), koska hankkeilla olisi merkittävä vaikutus "Vallée de la Loire du Loiretin" 
erityissuojelualueeseen sekä "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loiren" yhteisön 
tärkeänä pitämään alueeseen.   

Ympäristön pääosasto haluaa muistuttaa, ettei yhtään siltahanketta ole tähän mennessä 
hyväksytty. Menettelyt prefektuurin antaman mahdollisen lupapäätöksen saamiseksi ovat 
vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi ei voida todeta minkäänlaista yhteisön 
oikeuden, myöskään direktiivien 85/337/ETY ja 92/43/ETY, rikkomista, ottaen huomioon 
tässä kirjallisessa tiedonannossa osassa II määritettyjen kahden lainsäädäntövälineen 
säännökset.   

Meung-sur-Loiren, Sully-sur-Loiren ja Jargeaun sillat 

Meung-sur-Loiren, Sully-sur-Loiren ja Jargeaun siltojen (ja niihin liittyvien kiertoteiden) 
linjat on hahmoteltu. Varsinaisia hankkeita ei kuitenkaan tähän mennessä ole hyväksytty. 

Erityisesti ennen prefektuurin myöntämiä lupia on finalisoitava ympäristövaikutusten 
arvioinnit ja täydennettävä niitä tutkimuksella, jossa otetaan huomioon hankkeiden 
yhteisvaikutus, jolla voi olla merkittävä vaikutus "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-
sur-Loiren" yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen ja "Vallée de la Loire du Loiret’n" 
erityissuojelualueeseen kyseisten kolmen sillan rakentamisen seurauksena. Ranskan 
viranomaiset ovat ilmoittaneet ympäristön pääosastolle, että urakasta täydentävän 
tutkimuksen toteuttamiseksi ilmoitettiin palvelun tarjoajalle 25. kesäkuuta 2008 ja että se 
finalisoidaan vasta vuoden2009 lopussa. 

Kun täydentävän tutkimuksen päätelmät on saatu, ne sisällytetään jokaisen siltahankkeen 
osalta toteutettuihin ympäristövaikutusten arviointeihin, jotka puolestaan ovat osa alustavaa 
tutkimusta, joka edeltää jokaisen siltahankkeen julistamista yleishyödylliseksi. Julkiset 
kuulemiset siis järjestetään, ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää kantansa. Vasta näiden 
julkisten kuulemisten jälkeen departementin prefekti päättää prefektuurin lupien 
myöntämisestä siltahankkeille.

Tähän mennessä Meung-sur-Loiren, Sully-sur-Loiren ja Jargeaun sillat ovat siis vasta 
hankevaiheessa (edes rakennelmatyypistä ei vielä ole päätetty). Lupamenettelyt ovat vasta 
alustavassa vaiheessa. Tällä hetkellä ei ole mitään takeita siitä, että siltahankkeita toteutetaan. 
Näin ollen ei voida osoittaa, että yhteisön oikeutta olisi rikottu millään tavalla. 

Chécyn/Combleux’n silta 

Ympäristön pääosasto haluaa korostaa, että Loire-joen Orléansin taajaman itäpuolella 
ylittävän sillan rakentamista ei yksinkertaisesti ole vielä aloitettu. 
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Hanketta ei tähän mennessä ole vielä mainittu kuin Orléans Val de Loiren taajaman 
alueellisessa yhtenäisyyssuunnitelmaluonnoksessa. Tämän osalta on muistettava, että: 
toisaalta Orléans Val de Loiren alueellisesta yhtenäisyyssuunnitelmasta on järjestetty julkinen 
kuuleminen 15. syyskuuta 2008 – 15. lokakuuta 2008. Julkisesta kuulemisesta vastannut 
komitea antoi kuitenkin 19. marraskuuta 2008 raportin, jossa se esittää Chécyn/Combleux’n 
siltahanketta koskevan varauksen ja toteaa, ettei sen toteuttaminen ole suotavaa Loiren 
biologisen laadun vuoksi. Alueellinen yhtenäisyyssuunnitelma on määrä hyväksyä joulukuun 
lopussa 2008. 

Toisaalta alueellinen yhtenäisyyssuunnitelma ei ole sikäli velvoittava asiakirja, että se ei 
velvoita toimivaltaisia viranomaisia toteuttamaan siinä mainittuja infrastruktuurihankkeita, 
kuten Chécyn/Combleux’n siltaa.


