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 A. Terrazoni valószínűleg francia állampolgár által az „Association Contre le 
Grand Contournement d’Orléans et le massacre de la Sologne” [Az Orléans-t 
Elkerülő Nagy Körgyűrű és a Sologne Meggyilkolását Ellenzők Szövetsége] 
nevében benyújtott 185/2004 számú petíció a tervezett, Orléans-t elkerülő 
körgyűrűről

 Jean de la Forge francia állampolgár a „Comité de Défense Rural Donnery / Fay-
aux-Loges” [Donnery/Fay-aux-Loges Tájvédelmi Bizottság] nevében benyújtott 
261/2004 számú petíció a tervezett, Orléans-t elkerülő körgyűrűről

 Laurence de la Martinière  francia állampolgár által az A.D.I.P.H.C.M. szervezet 
nevében benyújtott 37/2005 37/2005 számú petíció, az Orléans körül létesülő 
autópálya-körgyűrűről

 Anne Joëlle Legourd  francia állampolgár által a „le Carillon de Combreux” 
egyesület nevében benyújtott 580/2005 számú petíció egy repülőtér védett 
területen (Natura 2000) történő építésének ellenzéséről

 Sylvie David-Rousseau francia állampolgár által benyújtott 883/2005 számú 
petíció a loiret-i helyi hatóságok által a 79/409/EK és a 92/43/EK irányelvnek a 
vadmadarak védelme és a természetes élőhelyek védelme tekintetében való meg 
nem feleléséről

 Janine Ben Amor francia állampolgár által az Association de la Selle/Bied pour la 
Protection de l'Environnement du Gatinais [Selle/Bied Egyesület a Gatinais 
Környezetének Megóvásáért] nevében benyújtott, 5 aláírást tartalmazó, 
0117/2006 számú petíció a tervezett A19-es Artenay-Courtenay (Loiret) 
autópályáról és az európai környezetvédelmi irányelvek megsértéséről

 Claude Arenales által a SEQV egyesület a környezeti életminőségért nevében 
benyújtott 0914/2007 számú petíció az orléans-i körgyűrű, valamint egyéb út- és 
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repülőtér infrastrukturális projektek ellen

 Rémi Sallé francia állampolgár által a 4CASP egyesület nevében benyújtott 
1282/2007 számú petíció az Orléans-tól keletre, az Orléans körüli körgyűrű ("le 
grand contournement") kapcsán a Loire folyón tervezett híd környezeti 
hatásáról

1. A petíciók összefoglalása

A 185/2004. sz. petíció
A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a tervezett, Orléans várost elkerülő körgyűrű káros 
környezeti kihatásai miatt. Véleménye szerint három hidat kellene megépíteni a Loire folyón, 
amely az UNESCO világörökség része. A javasolt 300 km-es autópálya a Sologne-i régió 
nagy részét tönkretenné, és keresztülvágna a Natura 2000 által védett földterületen. Az eredeti 
óriásprojektet feltételezhetően szétszabdalták olyan kis egységekre, hogy elkerüljék a 
környezetvédelmi hatástanulmány kötelező készítését és a lakossági közmeghallgatások 
megtartását a projektről a 97/11/EK irányelv rendelkezései értelmében. Emellett fél attól is, 
hogy megszegték az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásairól szóló 93/37/EGK irányelvet.

A 261/2004. sz. petíció
A petíció benyújtója úgy értékeli, hogy az Orléans várost elkerülő körgyűrű terveiben 
figyelmen kívül hagyták a növény- és állatvilág „Natura 2000” szerinti védelmét. Véleménye 
szerint a helyi hatóságok szétszabdalták a projektet annak érdekében, hogy elkerüljék a 
környezetvédelmi hatástanulmány kötelező készítését és a lakossági közmeghallgatások 
megtartását a projektről a 97/11/EK irányelv rendelkezései értelmében. Az európai 
versenyszabályokat is megkerülték, mert egy igazán nagy projektet nem hirdettek meg EU-s 
szinten.

37/2005. sz. petíció
A petíció benyújtója jelzi, hogy a Loiret megyei önkormányzat elkerülő út építéséről 
határozott az orléans-i agglomerációban, amelynek az érintett vidéki közösségek számára 
katasztrofális környezeti következményei lehetnek. A célkitűzés szerint megkönnyítenék a 
tehergépjárművek közlekedését Orléans körül, és egyúttal a külső területekre terelnék őket az 
agglomerációból. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az önkormányzat a határozatának 
indoklása nélkül szeretné megvalósítani ezt a projektet. A petíció benyújtója azzal vádolja az 
önkormányzatot, hogy „felszeletelte” az útvonalat, hogy ezáltal térjen ki a 
környezetvédelemmel kapcsolatos vizsgálatok elől, amelyek egyébként kötelezőek lennének 
az egész projektre. A petíció benyújtója szerint a felelősök többek között elfelejtik 
tájékoztatni a választópolgárokat a kerülőút tényleges hatásairól, illetve a megvalósításához 
szükséges túlzott költségekről.

A 580/2005. sz. petíció
A petíció benyújtója, egy egyesület elnöke egy globális terv megvalósításával összefüggésben 
kifogásolja a közösségi környezetvédelmi hatásvizsgálat és a vadon élő állatok és növények 
védelmének esetleges megsértését, amely szerint egy nagy kiterjedésű, a Natura 2000 
program keretében védett területen (Orléans-i erdő, a Loire völgye) a projekt kihatására 
vonatkozó hatástanulmány nélkül alakítanának ki közlekedési és repülőtéri infrastruktúrát.

A 883/2005. sz. petíció
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A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a Loiret megyei önkormányzat által 
tervezett három fejlesztési projekt – a Sully-sur-Loire-t elkerülő út, a Saint-Denis de l’Hôtel-i 
repülőtér bővítése és az Orléans-t elkerülő út – sértené a 79/409/EK és a 92/43/EK irányelvet 
a vadmadarak védelme és a természetes élőhelyek védelme vonatkozásában. A petíció 
benyújtója szerint a projektek valószínűleg védett vagy a Natura 2000 hálózatba történő 
felvételre alkalmas területeket érintenének, és a helyi hatóságok elmulasztották a közösségi 
jogszabályokban előírt környezeti hatástanulmányok elvégzését.

A 117/2006. sz. petíció
A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a visszafordíthatatlan természeti hatásokra, 
melyekkel az A19-es Artenay–Courtenay (Loiret) autópálya jár. Az autópálya építése 
várhatóan 2006-tól 2009-ig tart, és ehhez kapcsolódóan a Loing-völgyön átívelő 1 km hosszú 
viadukt építése is szükséges. A petíció benyújtója szerint a környezeti hatástanulmány nem 
méri fel megfelelően az autópálya hatásait, az érzékeny témákat pedig a kivitelező által 
elvégezendő későbbi vizsgálatokra hagyja. Jelzi továbbá azt is, hogy az A19-es autópályának 
következményei lesznek az Artenay-Meung-sur-Loire/Baule csatlakozásánál esedékes 
munkálatokra nézve, beleértve egy a Loire felett átívelő, Sologne felé tartó, majd keleti 
irányba visszaforduló és a Loire-t ismét keresztező további viadukt építését, amely több védett 
Natura 2000 területre is közvetlen hatással lenne. A petíció benyújtója az Európai Parlament 
azonnali intézkedését sürgeti, hogy leállítsák ezeket a terveket.

0914/2007 sz. petíció
A petíció benyújtója megismétli a 185/04. sz. és más petíciókban megemlített pontokat, 
amelyek a Loiret megyei önkormányzat által tervbe vett közmunkákat támadják. Csatol egy 
CD-t, amely az Orléans ipari- és városközpont köré tervezett körgyűrű megaprojektről szól.

1282/2007 sz. petíció
A petíció benyújtója ellenzi a tervet, amelynek alapján Orléans-tól keletre a Loire folyón hidat 
építenének, és azzal érvel, hogy a híd lehetséges helyeként kijelölt mindkét helyszín – Chécy 
és Combleux is – az élőhelyekről és a vadon élő madarakról szóló irányelv értelmében védett 
területnek számít. A petíció benyújtója szerint ez a negyedik híd lenne a Loire fölött és az 
Orléans körüli körgyűrű („le grand contournement”) részét képezné. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a Loire fölötti másik három híddal szemben ennek a negyedik hídnak a 
megépítését nem a megyei önkormányzat támogatja, hanem a település („agglomération”). A 
petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ennek a negyedik hídnak rendkívül káros környezeti 
következményei lennének, különösen mivel Chécy az árvíztől gyakran sújtott terület. A 
petíció benyújtója megkérdőjelezi, hogy szükséges lenne a híd megépítése, és kéri az Európai 
Parlamentet, hogy tanulmányozza a projektet az Orléans körüli körgyűrűvel kapcsolatos 
vizsgálatokkal összefüggésben.

2. Elfogadhatóság

A 185/2004. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. július 15.
A 261/2004. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. szeptember 16.
Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) 
nyújtson tájékoztatást.

A 37/2005. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. május 17.
Az 580/2005. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 14.
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A 883/2005. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 10.
Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) 
nyújtson tájékoztatást.
A 914/2007. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 19.
Az 1282/2007. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2004. október 10.

A petíció benyújtóinak állítása szerint az Orléans várost elkerülő globális területrendezési 
projekt „felszeletelése” 3 db, a Loire folyón megépítendő hídra, mintegy 300 km autópályára 
és gyorsforgalmú útra és új, 4-sávos utakra azzal az előnnyel járt a Loiret megyei 
önkormányzat szempontjából, hogy meg lehetett kerülni az európai versenytárgyalási 
eljárásokat, és ezáltal a helyi vállalkozásokat lehetett előnyben részesíteni, akik egyébként 
nyilvánosan felszólaltak ennek érdekében (ld. a La République du Centre újságban „2002. 
június 25-én megjelent cikket  amelyet nem juttattak el a Bizottsághoz).

A 185/2004 számú petícióhoz csatolt mellékletekből nem lehet arra következtetni, hogy 
megszegték volna az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv1 6. 
cikkének (4) bekezdését, amelynek rendelkezései szerint: „tilos felosztani bármely műtárgyat, 
vagy projektet annak érdekében, hogy kivonják a jelen irányelv alkalmazásának hatálya 
alól”. 
Az egyetlen nyilvános versenytárgyalás, amelyet a petíciók benyújtói említenek, 2003.12.18-i 
keltezésű és nemzeti szinten hirdették meg. Tárgya a „Loire folyón való átkelés vizsgálati 
terveihez topográfiai munkák elvégzése”, amelyet három tételre osztottak, és amely a 
valóságban szolgáltatásnyújtási versenytárgyalásnak tekintendő a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, a 
97/52/EK irányelvvel módosított 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelve2 értelmében.
Az Európai Közösség Hivatalos Kiadványai Hivatalának (OPOCE) „TED” adatbázisában 
elvégzett keresés kimutatta, hogy ezt a nemzeti szintű hirdetményben megjelent 
versenytárgyalást 2003/S 243-216445. szám alatt nyilvánosságra hozták az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában is. Következésképpen ezt a szolgáltatásnyújtási versenytárgyalást illetően, 
a 97/52/EK irányelvvel módosított, 1992. június 18-i 92/50/EGK irányelv 15. cikke (2) 
bekezdését összevetve a 7. cikkel, amely szerint minden 200 000 SDR-t meghaladó értékű 
szolgáltatásnyújtási versenytárgyalást meg kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
is, nem hagyták figyelmen kívül. 
Ugyancsak a „TED” adatbázisból derült ki, hogy az A19 autópálya, amely fontos része a 
petíció benyújtója által ellenzett, Orléans várost elkerülő körgyűrű projektnek, két 
hirdetményben jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (hivatkozási számaik: 2003/S 
88-078517 és 2003/S 54-046710), melyek szerint koncesszióba adják az A19 autópálya 
Artenay–Courtenay közti (kb. 100 km hosszú) szakasza építési munkáinak megtervezését, 
megépítését, karbantartását és üzemeltetését a koncessziótulajdonos kockázatára és 
veszélyére. Ezek alapján nem tűnik megalapozottnak, hogy a 93/37/EGK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése és 11. cikke (3) bekezdése előírásait, amely szerint minden építési koncessziós 
munka versenytárgyalását kötelezően meg kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

                                               
1 HL L 199., 1993.8.9., 54. o.
2 HL L 209., 1992.7.24., 1. o., és HL L 328., 1997.11.28., 1. o.
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is, figyelmen kívül hagyták volna az A19 koncessziós autópálya Artenay–Courtenay közti 
szakasza esetében.
Miután a petíció benyújtói nem közöltek bizonyító erejű elemeket a nyilvános 
versenytárgyalásokra vonatkozó irányelvek esetleges figyelmen kívül hagyásáról, nem 
állapítható meg a tárgyra vonatkozó közösségi jogszabályok megszegése.

A petíció benyújtói szerint a projekt felosztása ezen kívül ütközik a 97/11/EK irányelvvel 
módosított 85/337/EGK irányelv (az ún. khv-irányelv)1 előírásaival. A 185/2004. számú 
petíció tartalmaz egy erre utaló kivonatot az irányelvből. Az irányelv hatálya alá tartozó olyan 
projekteknél, amelyek valószínűsíthetően jelentősen károsítják a környezetet, kötelező 
környezetvédelmi hatásvizsgálatot (khv) készíttetni a fejlesztési jóváhagyás kérelmezését 
megelőzően. Ennek a határozatnak figyelembe kell vennie a szolgáltatott környezetvédelmi 
információt, továbbá a konzultációk eredményét.

Magából az irányelvből (amely, ahogyan azt a petíció benyújtója hangsúlyozza, az „egész 
projektre” vonatkozik) és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából világosan kitűnik, hogy 
a khv alkalmazásában a projekteket egységes egésznek kell tekinteni, és tilos felosztani abból 
a célból, hogy a khv készítéséhez előírt küszöböt ne haladják meg. Mindazonáltal nem világos 
a petíció benyújtója által szolgáltatott információból, hogy a szóban forgó projekt khv-ja 
milyen megközelítést alkalmazott, sem az, hogy megkapta-e a fejlesztési jóváhagyást. 
Ahogyan a tényállást bemutatták, abból nem tűnik ki, hogy az irányelvet bármely olyan 
módon megszegték volna, melyet a Bizottságnak ki kell vizsgálnia.

A 92/43/EGK (élőhely-) irányelvet2 tekintve, a petíció benyújtója megemlíti annak 
lehetőségét, hogy a projekt számos olyan élőhelyet károsít, amelyet Franciaország a fenti 
irányelvre hivatkozással bejelentett, de erre vonatkozóan semmiféle bizonyítékkal sem 
szolgált. A Bizottság megkeresi a petíció benyújtóját, hogy pótlólagos információkat kérjen 
tőle, melyek segítségével megfelelően értékelni lehet a helyzetet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. október 20. 

A petíciók panaszt tesznek az orléans-i körgyűrűprojekt ellen, ami magában foglalja három 
híd építését a Loire-on, valamint kb. 300 km autópálya, gyorsforgalmi út, és új, négysávos 
utak építését. A projektnek hatása lehet két, közösségi jelentőségűnek javasolt helyre – „La 
Sologne” (FR 2402001), és „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire” 
(FR2400528), valamint egy speciális, vadon élő madarak lakta védőövezetre (ZPS) – „Vallée 
de la Loire et du Loiret” (FR2410017), és két, a vadon élő madarak védelme szempontjából 
fontos övezetre (ZICO). 
A Bizottság úgy döntött, hogy hivatalból vizsgálatot indít, és 2004 novemberében 
tájékoztatási kérelemmel fordult a francia hatóságokhoz. Ez a tájékoztatási kérelem a 
projektek természetére, pontos kiterjedésére és előrehaladási fokára, valamint a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv3, a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv4, és az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EGK 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. és HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7.o.
3 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
4 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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irányelvvel1 módosított 85/337/EK irányelv2 tiszteletben tartására vonatkozott. 

A környezettel kapcsolatos peren kívüli ügyekről szóló, 2005 januárjában rendezett, és a 
Bizottsághoz 2005. májusában írásban eljuttatott „megbeszélési csomagban” a francia 
hatóságok jelezték, hogy Loiret megye önkormányzata nem erősítette meg azt a szándékát, 
miszerint megvalósítja a teljes körgyűrű projektet. Az említett hatóságok azt jelezték, hogy 
három konkrét műveletre kerül sor: a Fay-aux-Loges-i RD921 elkerülő út tervére, valamint 
átkelő tervére a Loire két pontján. Az RD 921 elkerülő út terve a ZPS FR 2410018 „Orléans-i 
erdő”-re vonatkozik. A projektnek erre a speciális védelmi övezetre gyakorolt hatásáról szóló 
vizsgálatot 2005 májusában nyújtották be a Bizottsághoz. A két másik projekt még előzetes 
döntési szakaszban van. E két projekt hatásvizsgálatai jelenleg kidolgozás alatt állnak, és jelen 
szakaszban még nem határozták meg a projektek által esetlegesen érintett, a vadon élő 
madarak védelme szempontjából fontos övezeteket. A francia hatóságok vállalták azt, hogy 
tájékoztatják a Bizottságot e három művelet megvalósulásáról, illetve azok érintett közösségi 
területekre gyakorolt hatásairól, valamint a vadon élő madarak védelme szempontjából fontos 
2 övezet speciális védelmi övezetté nyilvánításáról. (Marlié és Baule).

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól a 883/2005. sz. petícióra kapott válasz: 2006. május 12.

A petíció tiltakozik a Loiret megyei önkormányzat által irányított három projekt ellen:
1. az Orléans-t elkerülő út és a Jargeau nyugati részén a Loire folyón építendő híd terve 

(a projekttel már a 185/2004, 261/2004 és 37/2005 petíciók is foglalkoztak),
2. a Saint-Denis de l’Hôtel-i repülőtér bővítésének terve és

3. a Sully települést elkerülő teherforgalmi út terve.
E projektek két közösségi szempontból is jelentős helyre, „La Sologne” (FR 2402001) és „La 
Loire” (FR2400528), valamint egy a vadon élő madarak szempontjából fontos különleges 
madárvédelmi területre („ZPS”), a „Loire és a Loiret völgyére” (FR2410017) is hatással 
lehetnek.
A Bizottság észrevételei

Az Orléans-t elkerülő út terve tekintetében a Bizottság 2004-ben hivatalból vizsgálatot indított 
a 185/2004. számú petíció nyomán. Ahogyan az a 185/2004, 261/2004 és 37/2005 számú 
petíciókra vonatkozó legutolsó közleményben is szerepel, az ügyre vonatkozó utasításából 
kitűnik, hogy a Loiret megyei önkormányzat nem erősítette meg az Orléans-t elkerülő 
körgyűrű átfogó tervének megvalósítását. Az említett hatóságok azt jelezték, hogy három 
konkrét műveletre kerül sor: a Fay-aux-Loges-i RD921 elkerülő út tervét, valamint átkelő 
tervét a Loire két pontján. A Jargeau nyugati részén építendő Loire-híd tervével, mely ellen a 
petíció benyújtója tiltakozik, tehát az említett, hivatalból indított vizsgálat foglalkozik. Az RD 
921 elkerülő út terve a ZPS FR 2410018 „Orléans-i erdő”-re vonatkozik. A projekt e speciális 
védelmi zónára gyakorolt hatásáról a vizsgálatot a Bizottság hivatalai most végzik. A két 
másik projekt még előzetes határozati szakaszban van. E két projekt hatásvizsgálata 
kidolgozás alatt van és az e projektek által esetleg érintett, a vadon élő madarak védelme 

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14, 5. o.
2 HL L 175., 1985.7.5. 40. o. 
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szempontjából fontos területek meghatározása ebben a szakaszban még nem történt meg.
A francia hatóságok és a Bizottság hivatalai hamarosan egy technikai ülést tartanak, hogy 
megállapítsák (1) az Orléans-t elkerülő körgyűrű tervéről készített hatástanulmány elégséges 
voltát, (2) a javasolt enyhítő intézkedéseket és (3) a projekt átfogó vagy nem átfogó jellegét. 
Az ülés előkészítése és az ülés során a Bizottság kérdéseket intéz a francia hatóságokhoz a 
petíció benyújtója által kifogásolt két másik projekt (a Saint-Denis de l’Hôtel-i repülőtér 
bővítése és a Sully települést elkerülő teherforgalmi út terve) természetét, pontos terjedelmét 
és előrehaladottságát, valamint azt illetően, hogy betartották-e a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 79/409/EGK1 irányelv rendelkezéseit, a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 92/43/EGK2 irányelvet, és az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EGK3

irányelvvel módosított 85/337/EK4 irányelvet.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. július 4.

Amint azt a Bizottság korábbi közleményében is jelezte, úgy határozott, hogy hivatalból 
vizsgálatot indít az ügyben. Két ízben kért tájékoztatást a francia hatóságoktól. Ezek a 
tájékoztatási kérelmek a projektek természetére, pontos kiterjedésére és előrehaladási fokára, 
valamint a vadmadarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv5, a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv6, és az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EGK 
irányelvvel7 módosított 85/337/EK irányelv8 tiszteletben tartására vonatkoztak. Az ügyet a 
környezettel kapcsolatos peren kívüli ügyekről szóló „megbeszélési csomag” keretében 
tárgyalták.

A 2006. január 20-i „megbeszélési csomag” alkalmával a francia hatóságok és a Bizottság 
megállapodtak egy technikai ülés szervezéséről, melyre 2006. szeptemberében kerül sor, hogy 
megállapítsa (1) az elkészített hatástanulmány elégséges voltát, (2) a javasolt enyhítő 
intézkedéseket és (3) a projekt átfogó vagy nem átfogó jellegét.

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a 117/2006 számú petíció tárgya, az A19 
Artenay-Courtenay autópálya vizsgálata szintén e hivatalból indított vizsgálat keretében 
folyik, csakúgy, mint az 580/2005 és 883/2005 számú petícióké.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 28.

A 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 1282/2007 
számú petíciók

E petíciók mindegyike az Orléan város agglomerációján belül és annak határán (Loiret 

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
2 HL L 206., 1992.7.22. 7. o.
3 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
4 HL L 175., 1985.7.5. 40. o. 
5 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
6 HL L 206., 1992.7.22. 7. o.
7 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
8 HL L 175., 1985.7.5. 40. o. 



PE376.453/rev IV 8/16 CM\777276HU.doc

HU

megye, Franciaország) megépítendő autópálya és közúti infrastrukturális projektek csoportját 
kifogásolja. Jelen írásbeli közlemény ezért foglalkozik párhuzamosan az összes petícióval. E 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága is 
integráltan kezelte e petíciókat, amint arról a 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 117/2006 és 914/2007 számú petíciók tárgyában (a 1282/2007 számú petíciót csak 
2007. decemberben terjesztették az említett bizottság elé) Párizsban és Loiret-ban 2007. 
október 1-jén és 2-án elvégzett vizsgálatról szóló 2007. november 20-i jelentése is tanúskodik.

Az Európai Bizottság elvégezte a petíciók benyújtói és a francia hatóságok által eljuttatott 
valamennyi információ és dokumentum műszaki és jogi vizsgálatát, és megállapította, hogy a 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 1282/2007 számú 
petíciók tárgyát képező infrastrukturális projektek közül egyik sem ütközik a 
környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokba.

Annak érdekében, hogy a Petíciós Bizottság teljes körű összefoglalást kapjon a Bizottság által 
elvégzett műszaki és jogi vizsgálatról, amely e következtetés levonásához vezetett, e 
közlemény tartalmaz egy mellékletet az egyes petíciók tárgyának leírásával (I. rész), a 
vonatkozó hatályos közösségi jogszabályok ismertetésével (II. rész), valamint az említett 
műszaki és jogi vizsgálat következtetéseinek kifejtésével (III. rész).

MELLÉKLET

a Bizottság 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 1282/2007 számú

petíciókra vonatkozó közleményéhez

Az érintett petíciók konkrét tárgyának rövid ismertetése után az írásbeli közlemény e 
melléklete a petíciók benyújtói által felvetett problémáknak az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi Főigazgatósága (DG ENV) által elvégzett műszaki és jogi elemzését 
tartalmazza.

I.A 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 1282/2007 
számú petíciók tárgya

A. Terrazoni, de la Forge úr, Donnery/Fay-aux-Loges-i Vidékvédelmi Bizottság elnöke, 
valamint az ADIPHCM egyesülettől Laurence de la Martinière által benyújtott 185/2004., 
261/200. és 37/2005 számú petíciók

A petíciók benyújtói az Orléans-t elkerülő út tervét kifogásolják, amely 300 km hosszú 
autópálya, gyorsforgalmú utak és a nemzetközi forgalom számára is nyitott utak megépítését, 
valamint a Loire folyón Meung-sur-Loire-nál, Jargeau-nál és Sully-sur-Loire-nál megépítendő 
három híd létesítését tartalmazza. Azon túlmenően, hogy a petíciók benyújtói szerint e 
projektek több Natura 2000 területet is érintenének, beleértve a „Vallée de la Loire de Tavers 



CM\777276HU.doc 9/16 PE376.453/rev IV

HU

à Belleville-sur-Loire” közösségi jelentőségű természeti területet (SIC), és a „Vallée de la 
Loire et du Loiret” különleges védelmi övezetet (ZPS), azt is állítják, hogy e projektek 
egyetlen átfogó projektet alkotnak, amelyről következésképpen egyetlen integrált 
környezetvédelmi hatástanulmányt kellett volna készíteni, és az említett projektekről a 
nagyközönséget nem tájékoztatták. 

Anne Joëlle Legourg, a Le Carillon de Combreux egyesület elnöke által benyújtott 
580/2005 számú petíció

A petíció benyújtója elsősorban a Saint-Denis de l’Hôtel-i kisrepülőtér bővítésére vonatkozó 
projektet kifogásolja, amely szerinte az említett Orléans-t elkerülő út átfogó tervének része. E 
projekt a felszálló- és leszállópálya meghosszabbítását és megerősítését, valamint a 
létesítmények modernizálását tartalmazza. A petíció benyújtója szerint azon kívül, hogy 
közvélemény megkérdezése nélkül hajtják végre a projektet, e kibővítés hatással lenne 
mindenekelőtt az „Orléans-i erdő” különleges védelmi övezetre és az ott élő fajokra, köztük a 
halászsasra is, mivel az érkezési és felszállási légtér az említett speciális védelmi zóna felett 
található, és hálós befogással, illetve tűzfegyveres lövésekkel tartanák távol a madarakat a 
kisrepülőtértől.
A petíció benyújtója másodsorban egy újabb bővítésre vonatkozó tervet kifogásol, mellyel a 
kisrepülőteret rendes repülőtérré alakítanák át.

Sylvie David-Rousseau által benyújtott 883/2005 számú petíció

A 185/2004, 261/2004, 37/2005 és 580/2005. számú petíciókhoz hasonlóan a petíció 
benyújtója szintén az Orléans-t elkerülő út, a Saint-Denis de l’Hôtel-i kisrepülőtér bővítése és 
a Loire folyón Jargeau-nál építendő átkelőhíd tervét kifogásolja, amelyek szerinte hatással 
lesznek az említett különleges védelmi és közösségi jelentőségű területekre. A petíció 
benyújtója kifogásolja továbbá a Sully-sur-Loire települést elkerülő teherforgalmi út tervét, 
amely hatással volna a „Vallée de la Loire et du Loiret” speciális védőövezetre.

Janine Ben Amor, a Selle/Bied Egyesület a Gâtinais Környezetének Megóvásáért elnöke 
által benyújtott 117/2006 számú petíció

A petíció benyújtója az A10-es és az A6-os autópályák összekötését szolgáló Artenay és 
Courtenay közötti 101 km hosszú A19 autópálya!bekötőút projektet kifogásolja, mivel e 
projekt (i) jelentős hatással volna a felszíni és felszín alatti vízrétegekre, valamint az 
ivóvízgyűjtőkre, (ii) befolyásolná a „Marais de Sceaux et Mignerette” (Sceaux és Mignerette 
mocsárvidéke) közösségi jelentőségű természeti területet; amely kiszáradhat, valamint (iii) a 
Montargis erdős vidék fölművelés alá vonásával járhat, és veszélyeztetheti az ott élő 
denevéreket.  

Claude Arenales, a Szövetség a környezet és az életminőség megőrzéséért főtitkára által 
benyújtott 914/2007 számú petíció
A 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005 883/2005 és 117/2006 számú petíciókhoz 
hasonlóan a petíció benyújtója szintén qy Orléans-t elkerülő út, a Saint-Denis de l’Hôtel-i 
kisrepülőtér bővítése és az A19-es tervét kifogásolja. A petíció benyújtója kifogásolja továbbá 
a Loire folyón Sully-sur-Loire településnél építendő átkelőhíd tervét, amely hatással volna a 
„Vallée de la Loire et du Loiret” speciális védőövezetre.
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Rémi Sallé, a 4CASP (Chécy) Egyesület elnöke által benyújtott 1282/2007 számú petíció

A petíció benyújtója a Loire folyón, Chécynél az orléans-i agglomerációtól keletre építendő 
híd tervét kifogásolja, mivel az szerinte (i) jelentős hatással volna egy vízgyűjtő területre és a 
felszín alatti vízrétegre, valamint (ii) a „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire”
(Loire völgye Travers és Belleville-sur-Loire között) közösségi jelentőségű természeti 
területre és a „Vallée de la Loire et du Loiret” (Loire és a Loiret völgye) különleges védelmi 
övezetre.

II. A 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 
1282/2007 számú petíciók tárgyát képező infrastrukturális projektekre 
alkalmazandó közösségi jog fő rendelkezései

Az érintett petíciók műszaki és jogi vizsgálatából származó eredmények ismertetése előtt 
(lásd jelen írásbeli közlemény III. pontját) emlékeztetni kell az említett petíciók tárgyát képző 
projektekre alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog fő eszközeire és rendelkezéseire. 

A vadon élő madarak védelméről szóló 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv és a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv

Mivel a területeket, amelyeket a petíciók benyújtói szerint a vonatkozó infrastrukturális 
projektek befolyásolnának, a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek címén Franciaország 
közösségi jelentőségű természeti területté; illetve különleges védelmi övezetté nyilvánította a 
Natura 2000 hálózat részeként, a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek alkalmazandóak.

Különösen hivatkozni kell a 92/43/EGK1 irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésére.

- A 6. cikk (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül 
az említett természeti terület vagy különleges védelmi övezet kezeléséhez, de jelentős 
hatással lehet arra, és arról ki kell kérni a lakosság véleményét is.

Az illetékes hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha 
megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti 
terület vagy különleges védelmi övezet épségét.

- Mindazonáltal a 6. cikk (4) bekezdése értelmében a természeti területre gyakorolt 
hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye ellenére az illetékes hatóságok mégis 
engedélyezhetik a tervet vagy programot, (i) alternatív megoldás hiányában, (ii) 
valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre 
figyelemmel (ideértve a gazdasági jellegű érdekeket is), és (iii) ha a tagállam minden 
szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 általános egységességének 
megóvása érdekében.

                                               
1 A 92/43/EGK irányelv 7. cikke úgy rendelkezik, hogy a 6. cikk (2)–(4) bekezdéseiből eredő 
kötelezettségek alkalmazandóak azokra a projektekre vagy tervekre is, amelyek 
szennyezhetik, vagy károsíthatják a vadon élő madárfajok élőhelyeit, vagy azokat zavarhatják, 
amennyiben e hatások az említett fajok megóvására nézve jelentősek.
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-
Egyébiránt hivatkozni kell a 92/43/EGK irányelv 12. cikke (1) és (4) bekezdésére is.

- A 12. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 92/43/EGK irányelv IV. mellékletének a) pontjában felsorolt 
állatfajok szigorú védelmének érdekében függetlenül attól, hogy természeti területen 
élnek-e. Egy ilyen rendszer megköveteli olyan intézkedések végrehajtását, amelyekkel 
többek között elkerülhető az említett fajok bárminemű szándékos zavarása és a 
menedékül szolgáló területek elpusztítása.

- A 12. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy a tagállamok folyamatos figyelőrendszert 
hoznak létre a IV. melléklet a) pontjában felsorolt állatfajok véletlen befogásának és 
megölésének ellenőrzése céljából, annak biztosítására, hogy az állatok véletlen 
befogása és megölése ne legyen jelentős negatív hatással az érintett fajokra.

 Az egyes állami és magánprojektek környezetvédelmi hatástanulmányának készítéséről szóló (a 
97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított), 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv

A 85/337/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése értelmében tagállamok nem engedélyezhetnek 
a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projekteket előzetes hatásvizsgálat (KHT) 
elvégzése nélkül. 

Az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján az I. mellékletben felsorolt osztályokba tartozó 
projekteket (az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt, illetve a 2. cikk (3) bekezdése alapján 
mentességet élvező projektek kivételével) kötelező KHT vizsgálatnak vetik alá. Elsősorban 
azok a projektek érintettek, amelyek (i) autópályákra, a (ii) gyorsforgalmú utakra, az (iii) új 
négy- vagy többsávos, legalább 10 km hosszú utakra, a (iv) meglévő, legalább kétsávos út 
összekötésére / négy vagy több sávosra történő kibővítésére, amennyiben a betoldott/ bővített 
szakasz legalább 10 km hosszú, valamint a (v) legalább 2100 méteres felszálló- és 
leszállópályával rendelkező repülőterekre vonatkoznak.

A 85/337/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt projektek esetében, ideértve az említett I. 
mellékletben nem szereplő infrastrukturális munkálatokat és kisrepülőtereket, az illetékes 
hatóságok határozzák meg a 4. cikk (2) bekezdése értelmében, esetről esetre, vagy előre 
meghatározott feltételek alapján, hogy egyik vagy másik projekt esetében kell-e előzetes 
KHT-t készíteni. Mindazonáltal az említett hatóságoknak nincsen teljes mozgásterük, mivel 
az esetről esetre történő vizsgálatnak, vagy az előre meghatározott feltételeknek a 4. cikk (3) 
bekezdése címén a 85/33/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt feltételeken kell 
alapulniuk. Más szóval az illetékes hatóságoknak adott esetben figyelembe kell venniük a 
projekt sajátosságait, helyszínét és a lehetséges környezeti hatás sajátosságait.

Megjegyzendő továbbá, hogy a lakosságnak is van szerepe, mivel tájékoztatni kell a 
projektről és azzal kapcsolatban ki kell kérni a véleményét, ide értve a vélemény kifejtésének 
jogát is. Az illetékes hatóságok feladata minden kibocsátott vélemény „figyelembe vétele”, a 
lakosság tájékoztatása a végső döntéséről, mellyel engedélyezi vagy sem az adott projektet, és 
döntése okainak magyarázata. Ez kiegészítendő azzal, hogy a lakosság azon tagjainak, 
akiknek elegendő érdeke fűződik a fellépéshez, jogukban áll jogorvoslatért folyamodni a 
bíróságokhoz az egyik vagy másik projektet engedélyező határozat megtámadása végett.

A természeti és kulturális világörökség védelméről szóló UNESCO Egyezmény (1972) 
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kérdése

A petíciók benyújtói közül sokan hivatkoztak arra, hogy be kell tartani az Egyesült Nemzetek 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének a kulturális és természeti világörökség
védelméről szóló egyezményét (Párizs, 1972). A Val de Loire-nak a Sully-sur-Loire és 
Chalonnes közötti részét – egyedülálló tájelemei és kulturális tájképe1 miatt – 2000-ben 
felvették az említett egyezmény alapján a világörökségi listára. Ennek kapcsán a petíciók 
benyújtói azzal érvelnek, hogy a francia hatóságok nem engedélyezhetnék hidak építését a 
Loire folyón, mivel az a Loire völgyének tájképét sértené, és az említett egyezménybe 
ütközne.

Ezzel összefüggésben a DG ENV kénytelen pontosítani, hogy az Európai Közösség nem 
részes az említett egyezményben. Ennél fogva a Bizottság nem illetékes az egyezmény 
végrehajtásának kérdésében. Ez kizárólag a francia államra tartozik.

II. A 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 és 
1282/2007 számú petíciók tárgyát képező infrastrukturális projektek műszaki és 
jogi vizsgálata a hatályos közösségi jog rendelkezéseinek fényében.

A petíciók benyújtói és a francia hatóságok által szolgáltatott információk, valamint a 
hatályos közösségi jog rendelkezései alapján a DG ENV elkészítette a petíciók benyújtói által 
vitatott valamennyi projekt műszaki és jogi vizsgálatát. 

III.1. Az Orléans-t elkerülő körgyűrű (185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
914/2007 számú petíciók)

Nincsen Orléans-t elkerülő körgyűrű projekt
A petíciók benyújtóinak állításával ellentétben a francia hatóságok arról tájékoztatták több 
alkalommal is a Környezetvédelmi Főigazgatóságot, hogy az Orléans-t elkerülő körgyűrű 
(megyei, regionális vagy állami) projektje nem létezik.

Az említett petíciók tárgyát képező különböző infrastrukturális projektek nem alkotnak ilyen 
átfogó elkerülő projektet, és azokat egymástól függetlenül, külön-külön kell figyelembe 
venni. Semmilyen, a projekteket egymással összekapcsoló funkcionális kapcsolat nem volt 
megállapítható. 

Ily módon a DG ENV hangsúlyozni kívánja, hogy e projektekről együttesen nem kellett 
egyetlen KHT-t végezni, mivel nem egyetlen átfogó, hanem több különálló projektről van szó.

III.2. A Saint-Denis de l’Hôtel-i kisrepülőtér bővítése és országos, sőt európai méretű 
repülőtérré történő jövőbeli kiépítése (580/2005, 883/2005, 914/2007 számú 
petíciók)

A kisrepülőtér kibővítéséről készült KHT és konzultáltak a lakossággal is

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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A petíciók benyújtóinak állításával ellentétben a Saint-Denis de l’Hôtel-i kisrepülőtér 
bővítéséről 2003-ban konzultáltak a lakossággal és készült KHT a 85/337/EGK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban.
E tekintetben a DG ENV hangsúlyozni kívánja, hogy a bővítés a kifutó 392 méteres 
meghosszabbítását jelentette, amelynek hossza így 1000 méterről 1392 méterre nőtt, ami azt 
jelenti, hogy KHT-t csak akkor kellett készíteni, ha az illetékes hatóságok szükségesnek 
ítélték volna a (fent említett) 85/337/EGK irányelv 4. cikke (2) és (3) bekezdésével 
összhangban.

A vadon élő madárfajokra nézve semmilyen számottevő hatás nem mutatható ki

A francia hatóságok által eljuttatott információk műszaki elemzése kimutatta, hogy ez a 
kisrepülőtér semmilyen számottevő hatással nem jár sem az „Orléans-i erdő” különleges 
védelmi övezetben, sem pedig a „Loire és a Loiret völgye” különleges védőövezetben vadon 
élő madárfajokra. Másképpen fogalmazva, a kisrepülőtér egyáltalán nem veszélyezteti az 
említett fajok pihenő- és költőhelyeit, és számottevő módon nem zavarja azokat. E tekintetben 
hozzá kell tenni, hogy az ütközések veszélye az országos szintű mérések alapján alapvetően 
igen alacsony, mivel ezek többsége a talajtól 15 méteres magasságon belül következik be. Az 
illetékes hatóságok ezért riasztóberendezéseket helyeztek el, hogy megakadályozzák a vadon 
élő madárfajok átrepülését a repülőtér felett. Egyébként pedig ki kell emelni, hogy a 
halászsasállomány nemzeti helyreállítási terve keretében (2006) létrehozták az „Orléans-i 
erdő” ornitológiai nyomon követését, amely nem tárt fel semmilyen, a fajjal kapcsolatos 
rendkívüli problémát. Mindent összevetve nem állapítható meg a 79/409/EGK és a 
92/43/EGK irányelvek (ideértve különösen a 6. cikk (3) bekezdését) megsértése.

Semmilyen jövőbeli bővítési terv nem létezik

Ami a Saint-Denis de l’Hôtel-i kisrepülőtér esetleges további bővítését és országos, sőt 
európai méretű repülőtérré alakítását illeti, (fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
kisrepülőteret méreténél fogva kizárólag kis turista-, sport- és üzleti repülőgépek használják),
a francia hatóságok több ízben úgy tájékoztatták a Környezetvédelmi Főigazgatóságot, hogy 
ilyen terv nem létezik.

III.3. Az A19-es autópálya terve (185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 számú petíciók)

A petíciók benyújtóinak állításával ellentétben a francia hatóságok által szolgáltatott 
információk műszaki vizsgálata azt mutatja, hogy az A19-es autópálya terve (az A6-os és az 
A10-es autópályákat összekötő 101 km hosszú szakasz)1 semmilyen számottevő hatást nem 
gyakorolt egyetlen természeti területre vagy védett állatfajra sem, és nem befolyásolta a 
felszín alatti és a felszíni vizeket, így az ivóvízforrásokat sem.

Mindez kiegészítendő azzal, hogy e tervről teljes KHT készült és megkérdezték a lakosságot, 
mindezt a 85/337/EGK irányelv követelményeivel összhangban.

A természeti területek védelmét tekintve:

                                               
1 Az A19-es autópálya üzembe helyezése 2009 nyarán várható.
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Nincsen semmilyen közvetlen hatás

Emlékeztetőül megemlítendő, hogy az A19-es autópálya projekt nem szel át semmilyen 
természeti területet, bár a „Sceaux és Mignerette mocsárvidéke” és a „Loire keleti vidékének 
denevérek lakta helyei” természeti területek közelében halad el. Mindent összevetve nem 
állapítható meg a 92/43/EGK irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének megsértése.

Nincsen számottevő közvetlen hatás

A „Sceaux és Mignerette mocsárvidéke” közösségi jelentőségű természeti terület 
vonatkozásában

A víztörvény, valamint az állami környezetvédelmi kötelezettségvállalások ügyirata1 alapján a 
kivitelező által elkészített kiegészítő dokumentáció műszaki vizsgálata azt mutatja, hogy az 
említett autópálya-projekt semmilyen számottevő hatást nem fejt ki a természetes élőhelyekre,
illetve a vízben élő és egyéb fajokra – nem áll fenn a kiszáradás veszélye, az eláraszthatóság 
esetleges csökkenése sem veszélyeztet, nem szennyeződnek a felszíni vizek, nincsen 
számottevő hatás a természeti élőhely nedves területeinek felszín alatti vízellátására –, mivel 
az építés és az üzemeltetés szakaszában megelőző intézkedéseket terveztek (a Petit Fusain és 
Maurepas patakok megfelelő átlépése, az útfelületre kerülő esővíz és egyéb anyagok 
összegyűjtése). Másképpen fogalmazva, az A 19-es autópálya projekt egyáltalán nem 
veszélyezteti a közösségi jelentőségű természeti területek megőrzésének célkitűzését. Nem 
állapítható meg a 92/43/EGK irányelv megsértése.

A „Loire keleti vidékének denevérek lakta helyei” közösségi jelentőségű természeti terület 
vonatkozásában

Emlékeztetni kell arra, hogy az A19-es autópálya 1 kilométerre halad el több denevértelep 
mellett, ideértve a Chantecoq településnél találhatóakat is, amelyek 4 közösségi jelentőségű 
denevérfajnak (a nagy patkósdenevérnek, a csonkafülű denevérnek, a közönséges denevérnek 
és a nagyfülű denevérnek) adnak otthont. Megjegyzendő egyébként, hogy az autópálya 
nyomvonala mentén elhelyezkedő Saint-Jacques völgye és a La Claris völgye potenciális 
közlekedési folyosók és vadászterületek.

A francia hatóságok által eljuttatott valamennyi információ és dokumentum műszaki 
vizsgálata azt mutatja, hogy az A19-es autópálya projekt semmilyen hatással nem lesz sem a 
denevérbarlangokra/telepekre, sem pedig magukra a denevérekre. Továbbá az építés 
(megvilágítás korlátozása, denevérek nyomon követése stb.) és az üzemeltetés (növényi 
korlát, amely lehetővé teszi, hogy a denevérek ütközés veszélye nélkül repüljenek át az 
autópálya felett) során már eddig is sor került és a jövőben is sor kerül megelőző és 
kockázatcsökkentő intézkedésekre. Vagyis nem állapítható meg a 92/43/EGK irányelv 
megsértése.

A Montargis-i erdőben élő denevérek védelme tekintetében:

Nincsen számottevő közvetlen vagy közvetett hatás

                                               
1 Emlékeztetőül: a környezetvédelemre vonatkozó állami kötelezettségvállalások a szerződésből kifolyólag 
kötelezik a kivitelezőt is. 
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Bár a montargis-i erdő nem közösségi jelentőségű természeti területet, közösségi jelentőségű 
denevérfajoknak ad otthont. 

Mindazonáltal, annak ellenére, hogy az A19-es autópálya a montargis-i erdő mellett halad el, 
a francia hatóságok által eljuttatott információk és dokumentáció műszaki elemzése kimutatta, 
hogy az A19-es autópálya nem fejt ki számottevő hatást a denevérpopulációra, ami a 
végrehajtott megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseknek köszönhető (a művelés alá 
vonás 50 hektárra történő korlátozása és kizárólag téli alkalmazása, egyetlen telep sem 
károsodott, nagyon alacsony az ütközés veszélye, földsáncok és növényi korlátok létrehozása 
révén, az építés alatt a megvilágítás korlátozása stb.). Mindent összevetve nem állapítható 
meg a 92/43/EGK irányelv 12. cikkének megsértése.

III.4. A Fay-aux-Loges-i elkerülő út terve (261/2004 számú petíció)

Nincsen sem közvetlen, sem közvetett hatás sem az orléans-i erdőre, sem pedig védett fajokra

A petíciók benyújtóinak állításával ellentétben a francia hatóságok által szolgáltatott 
információk műszaki vizsgálata azt mutatja, hogy a Fay-aux-Loges-i elkerülő út terve (2x1 
sávos, összesen 15 méter széles és 6,3 km hosszú út terve), amelyről KHT készült, és 
megkérdezték a lakosságot a fent említett 85/337/EGK irányelv1 követelményeivel 
összhangban, semmilyen hatással nem lesz az „Orléans-i erdő” különleges védelmi övezetre2.

Emlékeztetni kell arra, hogy e projekt nem halad át sem közösségi jelentőségű természeti 
területen, sem különleges védelmi övezeten, ezért nincsen közvetlen hatása. A Puits Branger, 
a La Queue, a Canal d'Orléans és a Vallée du Cens szektorokat tekintve, amelyeket érinteni 
fog az elkerülő út projektje, mesterséges nedves zónákról van szó, amelyek ornitológiai 
szempontból különösebben nem jelentősek. Következésképpen nem állapítható meg a 
92/43/EGK irányelv megsértése.

III.5. Hídépítési projekt a Loire folyón (185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
914/2007 és 1282/2007 petíció )

A petíciók benyújtói a Loire folyón építendő 4 átkelőhíd (és a kapcsolódó elkerülő utak) 
tervét kifogásolják, melyek Meung-sur-Loire-nál, Jargeau-nál és Sully-sur-Loire-nál, valamint 
az orléans-i agglomerációtól keletre (a Chécy/Combleux híd projektje) épülnének, amit azzal 
indokolnak, hogy e hidak jelentős mértékű hatást gyakorolnának a  „Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire” (Loire völgye Travers és Belleville-sur-Loire között) közösségi 
jelentőségű természeti területre és a „Vallée de la Loire et du Loiret” (Loire és a Loiret 
völgye) különleges védelmi övezetre.

A DG ENV emlékeztetni kíván arra, hogy mostanáig e hidak közül egyet sem engedélyeztek. 
Az ilyen irányú esetleges prefektusi engedélyezést eredményező eljárások jelenleg csupán 
kezdeti szakaszban vannak. Következésképpen nem állapítható meg a közösségi 
jogszabályok, így a 85/337/EGK és a 92/43/EGK irányelvek megsértése sem, tekintettel a 
jelen írásbeli közlemény II. részében leírt két eszköz rendelkezéseire.
                                               
1 Emlékeztetőül: a francia közigazgatási bíró úgy ítélte meg, hogy a projekt engedélyezése előtt elvégzett KHT 
teljes volt.
2 A Donnery település által indított fellebbezés miatt a Fay-aux-Loges-i elkerülő út kivitelezési munkáit 
mostanáig még nem kezdték el, annak ellenére, hogy a projektet 2005. szeptemberben engedélyezték.
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Meung-sur-Loire-nál, Jargeau-nál és Sully-sur-Loire-nál tervezett hidak

A Meung-sur-Loire-nál, Jargeau-nál és Sully-sur-Loire-nál tervezett hidak (és a kapcsolódó 
elkerülő utak) nyomvonaláról már döntés született. Ugyanakkor magukat a projekteket 
mostanáig még nem engedélyezték.

Különösen még azelőtt, hogy az esteleges prefektusi engedélyeket kiadnák, a KHT-okat be 
kell fejezni, és ki kell egészíteni egy tanulmánnyal, amely figyelembe veszi azt a kumulatív 
hatást, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a „Loire völgye Travers és Belleville-sur-
Loire között” közösségi jelentőségű természeti területet és a „Loire és a Loiret völgye”
különleges védelmi övezetet a kérdéses három híd megépítése folytán. A francia hatóságok 
tájékoztatták a Környezetvédelmi Főigazgatóságot, hogy 2008. június 25-én hivatalosan 
értesítették a szolgáltatót e kiegészítő tanulmány elvégzésére irányuló szerződésről, melyet 
csak 2009 végére fejeznek be.

Amikor elkészülnek e tanulmány következtetései, akkor azokat belefoglalják az egyes 
hídtervekről készített KHT-okba, melyek maguk is az egyes hídtervek közhasznúvá 
nyilvánítását megelőző vizsgálati dokumentáció részét képezik majd. Közvélemény-
kutatásokat fognak tehát végezni, melyek keretében a lakosságnak lehetősége lesz véleményt 
nyilvánítani. Csak az említett közvélemény-kutatások birtokában határoz majd a megyei 
prefektus az említett hídtervek engedélyezésére vonatkozó prefektusi rendeletek elfogadásáról 
vagy elutasításáról.

Mindent összefoglalva, jelenleg a Meung-sur-Loire-nál, Jargeau-nál és Sully-sur-Loire-nál 
tervezett hidak csupán tervezési szakaszban vannak (még arról sem döntöttek, hogy milyen 
típusú műtárgyak épüljenek). Az engedélyezési eljárások kezdeti szakaszban vannak. 
Semmilyen biztosíték nincsen jelenleg arra nézve, hogy e hidakat megépítik. Ezért a 
közösségi jogszabályok megsértése nem állapítható meg.

A Chécy/Combleux híd

A DG ENV hangsúlyozni kívánja, hogy a Loire folyón az orléans-i agglomerációtól keletre 
átkelőhíd megépítésére vonatkozó engedélyezési eljárás jelenleg egészen egyszerűen nem 
kezdődött el.

Ilyen projektről mostanáig csak az Orléans-Val de Loire agglomeráció egységes 
területrendezési tervében tettek említést. Ezért az alábbiakat szükséges megismételni:
Egyrészt az Orléans-Val de Loire agglomeráció egységes területrendezési tervéről 2008. 
szeptember 15. és 2008. október 15. között közvélemény-kutatást végeztek. A közvélemény-
kutatást végző bizottság 2008. november 19-én adta le jelentését, melyben fenntartást 
fogalmaz meg a Chécy/Combleux híd projektjével kapcsolatban, megjegyezve, hogy a Loire 
biológiai minősége szempontjából a kivitelezés nem volna kívánatos. Az említett egységes 
területrendezési terv jóváhagyása 2008. december végén esedékes.

Másrészt az egységes területrendezési terv nem előírásokat tartalmazó dokumentum abban az 
értelemben, hogy nem kötelezi az illetékes hatóságokat az infrastrukturális tervek 
kivitelezésére, ide értve az azokban említett Chécy/Combleux hidat is.


