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 Petycja 185/2004 złożona przez A. Terrazoniego (prawdopodobnie Francja), 
w imieniu Stowarzyszenia Przeciwko Wielkiej Obwodnicy wokół Orleanu 
i zniszczeniu obszaru Sologne (Association Contre le Grand Contournement 
d’Orléans et le massacre de la Sologne), w sprawie proponowanej obwodnicy 
wokół Orleanu

 Petycja 261/2004 złożona przez Jeana de la Forge’a (Francja), w imieniu 
Komitetu Ochrony Terenów Wiejskich Donnery/Fay-aux-Loges (Comité de 
Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges), w sprawie proponowanej obwodnicy 
wokół Orleanu

 Petycja 37/2005 złożona przez Laurence de la Martinière (Francja), w imieniu 
stowarzyszenia A.D.I.P.H.C.M., w sprawie wybudowania głównej obwodnicy 
autostrady wokoło Orleanu

 Petycja 580/2005, którą złożyła Anne Joëlle Legourd (Francja), w imieniu 
Stowarzyszenia „le Carillon de Combreux”, przeciwko rozbudowie lotniska 
w obszarze chronionym (Natura 2000)
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 Petycja 883/2005 złożona przez Sylvie David - Rousseau (Francja), w sprawie 
nieprzestrzegania przez lokalne władze departamentu Loiret dyrektyw 
79/409/WE i 92/43/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

 Petycja 0117/2006NRMSG, którą złożyła Janine Ben Amo, (Francja), w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska Selle/Bied Gatinais, z 5 podpisami, 
w sprawie projektowanej autostrady A 19 Artenay-Courtenay (Loiret) oraz 
naruszenia europejskich dyrektyw z zakresu ochrony środowiska

 Petycja 0914/2007, którą złożył Claude Arenales, w imieniu stowarzyszenia na 
rzecz ekologicznej jakości życia SEQV, w sprawie sprzeciwu wobec budowy 
obwodnicy Orleanu, a także innych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury 
drogowej i lotniskowej

 Petycja 1282/2007, którą złożył Rémi Sallé (Francja), w imieniu Stowarzyszenia 
4CASP, w sprawie oddziaływania na środowisko naturalne projektu budowy 
mostu nad Loarą, na wschód od Orleanu, w kontekście budowy obwodnicy 
Orleanu („le grand contournement”)

1. Streszczenia petycji

Petycja 185/2004
Składający petycję wyraża zaniepokojenie skutkami ekologicznymi proponowanej obwodnicy 
wokół miasta Orlean. Twierdzi on, że konieczna będzie budowa trzech mostów na rzece 
Loarze, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 300 km proponowanych 
autostrad zniszczyłoby dużą część obszaru Sologne i przecinałoby obszary chronione 
programem Natura 2000. Uważa się, że pierwotna, szeroko zakrojona inwestycja została 
podzielona na mniejsze części w celu uniknięcia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 97/11/WE oraz społecznych konsultacji. 
Ponadto składający petycję obawia się, że naruszona została dyrektywa 93/37/EWG 
dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane.

Petycja 261/2004
Składający petycję uważa, że przy planowaniu obwodnicy wokół Orleanu, zaniedbano 
kwestie ochrony fauny i flory wynikające z programu „Natura 2000”. Twierdzi on, że władze 
lokalne podzieliły inwestycję tak, aby uniknąć konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 97/11/WE oraz konsultacji społecznych. 
Przy okazji ominięto również europejskie przepisy dotyczące konkurencji, gdyż inwestycja 
stanowiąca w istocie jeden wielki projekt, nie została ogłoszona na szczeblu Unii 
Europejskiej.

Petycja 37/2005
Składająca petycję zwraca uwagę, że rada departamentu Loiret podjęła decyzję 
o wybudowaniu głównej obwodnicy dla obszaru miasta Orlean, co może mieć katastrofalne 
skutki dla gmin wiejskich, których będzie to dotyczyć. Celem jest zarówno ułatwienie ruchu 
ciężarowego wokół Orleanu, jak i skierowanie go z centrum na peryferia. Według składającej 
petycję rada usiłuje przygotować ten projekt, nie uzasadniając swojej decyzji. Oskarża ją, że 
stosuje taktykę „rozdrobnienia”, dzieląc trasę na krótsze segmenty, aby uniknąć dokonywania 
oceny oddziaływania na środowisko, która byłaby obowiązkowa dla projektu jako całości. 
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Twierdzi ona ponadto, że politycy także unikają informowania wyborców o rzeczywistym 
wpływie obwodnicy i wygórowanych kosztach jej ukończenia.

Petycja 580/2005
Składająca petycję, przewodnicząca stowarzyszenia, informuje o możliwym naruszeniu 
przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie oceny oddziaływania na środowisko oraz 
ochrony dzikiej fauny i flory w związku z realizacją globalnego programu rozbudowy 
infrastruktury transportowej oraz lotniskowej, bez wykonania oceny oddziaływania projektu 
na rozległy obszar chroniony (Las Orleański, Dolina Loary) należący do programu Natura 
2000.

Petycja 883/2005
Składająca petycję twierdzi, że trzy przedsięwzięcia budowlane, których realizację rozważa 
rada departamentu Loiret, naruszą przepisy dyrektyw 79/409/WE i 92/43/WE w sprawie, 
odpowiednio, ochrony dzikiego ptactwa oraz ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Ma ona na myśli obwodnicę w Sully sur Loire, rozbudowę lotniska Saint-Denis 
de l’Hôtel oraz obwodnicę w Orleanie. Składająca petycję twierdzi, że przedsięwzięcia te 
mogą mieć niekorzystny wpływ na obszary chronione i obszary kwalifikujące się do 
włączenia do sieci Natura 2000 oraz że miejscowe władze nie przeprowadziły oceny 
oddziaływania na środowisko, przewidzianej w prawodawstwie wspólnotowym.

Petycja 117/2006
Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z nieodwracalnym oddziaływaniem na 
środowisko nowej autostrady A 19 Artenay-Courtenay (Loiret). Prace obejmujące budowę 
wiaduktu o długości 1 km nad doliną Loing przewidziano na lata 2006-2009. Według 
składającej petycję w analizie oddziaływania na środowisko nietrafnie oceniono skutki 
powstania autostrady; pozostawiając najważniejsze zagadnienia do rozpatrzenia w kolejnej 
analizie, która ma zostać przeprowadzona przez koncesjonariusza. Składająca petycję twierdzi
również, że budowa autostrady A 19 będzie miała konsekwencje dla postępu prac 
planowanych przy połączeniu Artenay-Meung sur Loire/Baule, obejmujących budowę 
kolejnego wiaduktu nad Loarą i dalej drogi do Sologne, zawracającej następnie w kierunku 
wschodnim i ponownie przecinającej Loarę, co będzie miało bezpośredni wpływ na obszary 
Natura 2000. Zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o podjęcie natychmiastowych 
działań mających na celu wstrzymanie realizacji tych projektów.

Petycja 0914/2007
Składający petycję – ponownie przytaczając wszystkie kwestie poruszone w petycji 185/04 
i innych – apeluje przeciwko robotom publicznym planowanym przez radę ogólną 
departamentu Loiret. Składający petycję załącza płytę CD, na której znajdują się materiały 
dotyczące ogromnego przedsięwzięcia budowy obwodnicy przemysłowego i miejskiego 
centrum Orleanu.

Petycja 1282/2007
Składający petycję kwestionuje projekt budowy mostu nad Loarą, na wschód od Orleanu, 
twierdząc, że obydwie rozważane lokalizacje tego mostu, Chécy i Combleux, są częścią 
obszarów chronionych w ramach dyrektyw WE: siedliskowej i ptasiej. Według składającego 
petycję most ten byłby czwartym mostem nad Loarą i stanowiłby część obwodnicy Orleanu 
(„le grand contournement”). Składający petycję wyjaśnia, że w przeciwieństwie do trzech 
innych przedsięwzięć budowy mostów nad Loarą budowa czwartego mostu nie ma wsparcia 
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ze strony Conseil Général, lecz jest wspierana przez miasto („l’agglomération”). Składający 
petycję utrzymuje, że negatywne oddziaływanie budowy czwartego mostu na środowisko 
naturalne byłoby bardzo duże, zwłaszcza że Chécy jest obszarem narażonym na powodzie. 
Składający petycję kwestionuje potrzebę budowy tego mostu i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego, aby przyjrzał się temu przedsięwzięciu w kontekście dochodzeń dotyczących 
obwodnicy Orleanu.

2. Dopuszczalność

Petycja 185/2004 uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2004 r.
Petycja 261/2004 uznana została za dopuszczalną dnia 16 września 2004 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 175 ust 4. Regulaminu).

Petycja 37/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 17 maja 2005 r.
Petycja 580/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 14 października 2005 r.
Petycja 883/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 10 lutego 2006 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust 4. Regulaminu).
Petycja 0914/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2008 r.
Petycja 1282/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2004 r.

Składający petycje twierdzą, iż „rozdzielenie” ogólnego projektu zagospodarowania okolic 
Orleanu, zawierającego budowę 3 mostów na Loarze oraz około 300 kilometrów autostrad 
i dróg szybkiego ruchu. jak i nowych dróg czteropasmowych. przyniosłoby korzyści zdaniem 
rady departamentu Loiret. Pozwoliłoby bowiem ominąć europejskie procedury przetargowe, 
a zatem sprzyjałoby lokalnym przedsiębiorcom, którzy publicznie wyrazili już swoje poglądy 
na ten temat (artykuł prasowy opublikowany w La République du Centre we wtorek, 
25 czerwca 2002 r. – artykuł nieprzekazany do Komisji).

Załączniki do petycji 185/2004 nie pozwalają orzec o naruszeniu art. 6 ust. 4 dyrektywy 
93/37/EWG Rady z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane1, który brzmi następująco: „Żaden obiekt 
budowlany ani żadne zamówienie, nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania 
niniejszej dyrektywy”.
Jedyne publiczne ogłoszenie o przetargu, załączone przez składających petycje, zostało 
opublikowane w dniu 18 grudnia 2003 r. i miało zasięg krajowy. Jego przedmiotem były 
„prace topograficzne w ramach badań nad przekroczeniem Loary” rozdzielone na 3 części. 
Winno ono być zakwalifikowane jako zamówienie publiczne na usługi w rozumieniu 
dyrektywy 92/50/EWG Rady z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, zmienionej dyrektywą 97/52/WE2.
Wyszukiwanie w bazie danych TED Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
(OPOCE) pokazuje, że ogłoszenie to, opublikowane na szczeblu krajowym, zostało również 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym 
2003/S 243-216445. Nie wydaje się zatem, aby w przypadku ww. zamówienia publicznego na 

                                               
1 Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54.
2 Dz.U. L 209 z 24.7.1992, s. 1 i Dz.U. L 328 z 28.11.1997, s. 1.
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usługi nie zostały wypełnione warunki zawarte w art. 15 ust. 2 oraz art. 7 dyrektywy 
92/50/EWG, zmienionej dyrektywą 97/52/WE, które nakazują publikację ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku zamówień na usługi o wartości 
przekraczającej 200.000 jednostek Specjalnego Prawa Ciągnienia. 
Z bazy danych TED wynika również, że autostrada A19, która jest ważnym elementem 
projektu zagospodarowania okolic Orleanu, kwestionowanego przez składającego petycję, 
była przedmiotem dwóch publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr ref. 
2003/S 88-078517 i 2003/S 54-046710) w celu przyznania koncesji na roboty budowlane 
w zakresie przygotowania projektu, budowy, konserwacji i eksploatacji, na własne ryzyko 
i odpowiedzialność koncesjonariusza, odcinka Artenay-Courtenay autostrady A19 (około 
100 kilometrów). Nie wydaje się więc, aby w przypadku koncesji autostradowej odcinka 
Artenay-Courtenay autostrady A19 nie zostały wypełnione warunki zawarte w art. 3 ust. 1 
i 11 ust. 3 dyrektywy 93/37/EWG nakazujące publikowanie ogłoszenia o uzyskaniu koncesji 
na roboty budowlane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę, że złożone petycje nie zawierają dowodów na temat ewentualnego 
nieprzestrzegania dyrektyw związanych z zamówieniami publicznymi, nie można stwierdzić, 
iż miało miejsce naruszenie prawa wspólnotowego.

Składający petycje sugerują również, że podział inwestycji na mniejsze części prowadzi także 
do naruszenia przepisów dyrektywy 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/WE 
(dyrektywa EIA dotycząca oceny oddziaływania na środowisko)1. Petycja 185/2004 zawiera 
odpowiednie fragmenty wspomnianej dyrektywy. Dyrektywa wymaga, aby w przypadku 
objętej nią inwestycji o spodziewanym znaczącym wpływie na środowisko, konieczne było 
dokonanie oceny oddziaływania na środowisko (EIA) zanim zostanie podjęta decyzja 
w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na inwestycję. Decyzja taka musi uwzględnić 
dostarczone informacje z zakresu ochrony środowiska, a także wyniki konsultacji.

Z samej dyrektywy (która, jak wskazuje składający petycję, odnosi się do „całości 
inwestycji”) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że 
dla celów oceny oddziaływania na środowisko, inwestycje należy rozpatrywać w całości i nie 
mogą być one dzielone tak, aby poszczególne części nie przekraczały progów wymagających 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednak z informacji przedstawionych 
przez składającego petycję nie wynika jasno, w jaki sposób potraktowano ocenę 
oddziaływania na środowisko w przypadku omawianej inwestycji, ani też, czy inwestycja ta 
uzyskała pozwolenie na kontynuację. W takiej postaci, w jakiej zostały przedstawione, fakty 
nie wydają się wskazywać na jakiekolwiek naruszenie dyrektywy, wymagające dochodzenia 
Komisji.

W związku z dyrektywą 92/43/EWG (w sprawie ochrony siedlisk naturalnych)2 składający 
petycję wspomina o możliwości wpływu inwestycji na szereg miejsc proponowanych przez 
Francję na podstawie tej dyrektywy, jednak nie podaje żadnych dowodów. Komisja 
skontaktuje się ze składającym petycję i zwróci się z prośbą o dostarczenie dodatkowych 
informacji w celu umożliwienia Komisji dokonania właściwej oceny sytuacji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 października 2005 r.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40 i Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.
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Petycje wyrażają sprzeciw wobec projektu budowy obwodnicy miasta Orlean, który obejmuje 
budowę trzech mostów na Loarze oraz prawie 300 km autostrad, dróg szybkiego ruchu 
i nowych dróg czteropasmowych. Projekt budowy obwodnicy mógłby wpłynąć na dwa 
proponowane tereny mające znaczenie dla Wspólnoty „Sologne” (FR2402001) i „Dolina 
Loary od Tavers do Belleville-sur-Loire” (FR2400528), jak również na specjalny obszar 
ochrony dzikiego ptactwa „Dolina Loary i Loiret” (FR2410017) oraz dwóch obszarów 
istotnych dla zachowania gatunków dzikiego ptactwa („ZICO”). 
Komisja postanowiła wszcząć postępowanie z urzędu i w listopadzie 2004 r. wezwała władze 
francuskie do udzielenia informacji. Wezwanie to dotyczyło informacji na temat rodzaju, 
dokładnego zasięgu i stopnia zaawansowania wykonania projektu oraz przestrzegania 
przepisów dyrektywy 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, dyrektywy 
92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz 
dyrektywy 85/337/WE3 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 
97/11/WE4. 

Na wspólnym posiedzeniu z władzami francuskimi w sprawie wstępnych postępowań 
spornych z zakresu ochrony środowiska w styczniu 2005 r. oraz w piśmie przekazanym 
Komisji w maju 2005 r., władze francuskie poinformowały, że rada departamentu Loiret nie 
potwierdziła chęci przystąpienia do realizacji projektu budowy obwodnicy Orleanu. 
Ww. władze podkreśliły, że zrealizowane zostaną trzy osobne przedsięwzięcia: projekt 
objazdu drogą RD921 miasta Fay-aux-Loges, jak również dwa projekty budowy dwóch 
przepraw przez Loarę. W odniesieniu do projektu objazdu RD921 będzie on dotyczył 
specjalnego obszaru ochrony FR 2410018 „Las Orleański”. Ocena wpływu projektu na ten 
specjalny obszar ochrony zostało przekazane Komisji w maju 2005 r. Dwa pozostałe projekty 
znajdują się nadal we wstępnej fazie procesu decyzyjnego. Opracowywane są badania 
wpływu ww. projektów, a obszary istotne dla zachowania gatunków dzikiego ptactwa, 
których mogą dotyczyć te projekty, nie zostały jeszcze na tym etapie wyznaczone. Władze 
francuskie zobowiązały się do informowania Komisji o przebiegu tych trzech projektów i ich 
wpływu na wspomniane obszary wspólnotowe, jak również o klasyfikacji jako specjalnych 
obszarów ochrony dwóch wspomnianych obszarów ZICO (Marlié i Baule).

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszym przebiegu tej sprawy.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 maja 2006 r.

Petycja dotyczy trzech przedsięwzięć realizowanych przez radę departamentu Loiret:

1. dużej obwodnicy w Orleanie oraz projektu mostu na Loarze na zachód od Jargeau 
(projekt ten jest również przedmiotem petycji 185/2004, 261/2004 i 37/2005), 

2. projektu rozbudowy lotniska Saint-Denis de l’Hôtel oraz 
3. projektu obwodnicy dla samochodów ciężarowych w gminie Sully. 

Projekty te mogłyby mieć wpływ na dwa tereny mające znaczenie dla Wspólnoty: 
„La Sologne” (FR 2402001) oraz „La Loire” (FR2400528), a także na specjalny obszar 
                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
2 Dz.U. L 206 z 22.07.92, s. 7.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40. 
4 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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ochrony dzikiego ptactwa „Vallée de la Loire et du Loiret” (FR2410017).
Uwagi Komisji

W odniesieniu do projektu obwodnicy w Orleanie, Komisja Europejska wszczęła w 2004 r., 
w związku z petycją 185/2004, postępowanie wyjaśniające z urzędu. Jak wskazano 
w ostatnim komunikacie dotyczącym petycji 185/2004, 261/2004 oraz 37/2005, 
z dochodzenia prowadzonego w tej sprawie wynika na dzień dzisiejszy, że rada departamentu 
Loiret nie potwierdziła swojego zamiaru przystąpienia do realizacji ogólnego projektu 
obwodnicy w Orleanie. Ww. władze podkreśliły, że zrealizowane zostaną trzy osobne 
przedsięwzięcia: projekt objazdu drogą RD921 miasta Fay-aux-Loges, jak również dwa 
projekty budowy dwóch przepraw przez Loarę. Projekt mostu na Loarze na zachód od 
Jargeau, o którym mowa w niniejszej petycji, jest zatem objęty wymienionym wyżej 
postępowaniem wyjaśniającym z urzędu. W odniesieniu do projektu objazdu RD921 będzie 
on dotyczył specjalnego obszaru ochrony FR 2410018 „Las Orleański”. Ocena oddziaływania 
projektu na ten specjalny obszar ochrony jest obecnie analizowana przez służby Komisji. Dwa 
pozostałe projekty znajdują się nadal we wstępnej fazie procesu decyzyjnego. Opracowywane 
są badania wpływu ww. projektów, a obszary istotne dla zachowania gatunków dzikiego 
ptactwa, których mogą dotyczyć te projekty, nie zostały jeszcze na tym etapie wyznaczone.
Wkrótce odbędzie się techniczne spotkanie pomiędzy władzami francuskimi oraz służbami 
Komisji, w celu wyjaśnienia (1) czy przeprowadzona ocena oddziaływania projektu 
obwodnicy w Orleanie jest wystarczająca, (2) proponowanych środków ograniczających oraz 
(3) ogólnego, czy też nie, charakteru tego projektu.
W ramach przygotowań do tego spotkania oraz bezpośrednio podczas spotkania służby 
Komisji skierują również do władz francuskich pytania dotyczące charakteru, dokładnego 
zakresu oraz stopnia zaawansowania dwóch pozostałych projektów, o których mowa 
w niniejszej petycji (projekt rozbudowy lotniska Saint Denis de l'Hôtel oraz projekt 
obwodnicy dla samochodów ciężarowych w gminie Sully), a także pytania dotyczące 
przestrzegania postanowień dyrektyw 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz 
dyrektywy 85/337/WE3 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 
97/11/EWG4. 
Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszym przebiegu tej sprawy.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 4 lipca 2006 r.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie Komisji, Komisja podjęła decyzję o wszczęciu 
postępowania wyjaśniającego z urzędu. Wystąpiła ona do władz francuskich z dwoma 
wnioskami o przekazanie informacji. Wnioski te dotyczyły charakteru, dokładnego zakresu 
oraz stopnia zaawansowania realizacji projektu, jak również przestrzegania postanowień 
dyrektyw 79/409/EWG5 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 92/43/EWG6 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz 85/337/WE7 w sprawie oceny 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s.7.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. 
4 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
5 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
6 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
7 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. 
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skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, zmienionej dyrektywą 97/11/EWG1. Przypadek ten był omawiany w trakcie 
wspólnych posiedzeń w sprawie wstępnych postępowań spornych z zakresu ochrony 
środowiska.

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2006 r. władze francuskie i Komisja uzgodniły, 
że we wrześniu 2006 r. zostanie zorganizowane posiedzenie techniczne, mające na celu 
wyjaśnienie, (l) czy przeprowadzona ocena wpływu jest wystarczająca, (2) proponowanych 
środków ograniczających oraz (3) ogólnego, czy też nie, charakteru projektu 
kwestionowanego przez składających petycje. 

Komisja informuje Komisję Petycji, że będący przedmiotem petycji 117/2006 projekt 
autostrady A19 Artenay-Courtenay jest również rozpatrywany w ramach wszczętego z urzędu 
postępowania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku petycji 580/2005 i 883/2005. 
Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszym przebiegu tej sprawy.

7. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

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

Wszystkie wymienione petycje dotyczą szeregu przedsięwzięć infrastrukturalnych 
dotyczących autostrad i dróg, które mają być zbudowane w aglomeracji miasta Orlean 
i okolicach (departament Loiret, Francja). Z tego powodu uwzględniono je wszystkie 
w niniejszym komunikacie pisemnym. W związku z tym należy przypomnieć, że Komisja 
Petycji Parlamentu Europejskiego ciągle zajmowała się tymi petycjami łącznie, o czym 
świadczy sprawozdanie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie dochodzenia w Paryżu 
i departamencie Loiret w dniach 1–2 października 2007 r. dotyczącego petycji 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 i 914/2007 (petycja 1282/2007 została 
przedłożona Komisji Petycji dopiero w grudniu 2007 r.).

Z przeprowadzonej przez Komisję Europejską analizy technicznej i prawnej wszystkich 
informacji i dokumentów przekazanych przez składających petycje i władze francuskie 
wynika, że żadne z przedsięwzięć infrastrukturalnych będących przedmiotem petycji 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 i 1282/2007 nie 
narusza prawa wspólnotowego w dziedzinie środowiska naturalnego.

Aby przekazać Komisji Petycji szczegółowe podsumowanie przeprowadzonej przez Komisję 
analizy technicznej i prawnej, na podstawie której wyciągnięto takie wnioski, do niniejszego 
komunikatu dołączono załącznik, w którym przedstawiono przedmiot każdej petycji (sekcja I) 
wraz z przepisami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie w przedmiotowej sprawie 
(sekcja II) i wnioskami z analizy technicznej i prawnej (sekcja III).

ZAŁĄCZNIK

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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do komunikatu Komisji
w sprawie petycji

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

Po krótkim przypomnieniu przedmiotu poszczególnych petycji w niniejszym załączniku do 
komunikatu pisemnego przedstawiono analizę techniczną i prawną zarzutów składających 
petycje przeprowadzoną przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej 
(DG ENVI).

I. Przedmiot petycji 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 i 1282/2007

Petycje 185/2004, 261/2004 i 37/2005 złożone odpowiednio przez A. Terrazoniego, J. de la 
Forge’a, przewodniczącego Komitetu Ochrony Terenów Wiejskich Donnery/Fay-aux-Loges 
i Laurence de la Martinière ze stowarzyszenia A.D.I.P.H.C.M.

Składający petycję informują o przedsięwzięciu dotyczącym wybudowania głównej
obwodnicy Orleanu, które obejmuje wykonanie 300 kilometrów autostrad, dróg szybkiego 
ruchu i dróg otwartych dla ruchu międzynarodowego oraz trzech mostów na Loarze w 
miejscowościach Meung-sur-Loire, Jargeau i Sully-sur-Loire. Oprócz faktu, że projekty będą 
niekorzystnie oddziaływać na kilka obszarów chronionych należących do sieci Natura 2000, 
w tym na teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-
sur-Loire” i obszar specjalnej ochrony „Vallée de la Loire du Loiret”, składający petycje
podkreślają również, że projekty są częściami jednego ogólnego projektu, który powinien być 
przedmiotem jednej, łącznej analizy oddziaływania na środowisko oraz że informacja 
o projektach nie została podana do publicznej wiadomości.

Petycja 580/2005 złożona przez Anne Joëlle Legourg, przewodniczącą stowarzyszenia 
Le Carillon de Combreux

Składająca petycję informuje w pierwszej kolejności o projekcie rozbudowy lotniska 
w Saint-Denis-de-l'Hôtel, który będzie częścią ogólnego projektu budowy głównej obwodnicy 
Orleanu (wspomnianego powyżej). Projekt ma obejmować przedłużenie i wzmocnienie pasa
startowego i lądowań oraz modernizację instalacji. Według składającej petycję, oprócz faktu, 
że projekt jest realizowany bez konsultacji publicznej, rozbudowa będzie negatywnie 
oddziaływać w szczególności na obszar specjalnej ochrony „Las Orleański” i zamieszkujące 
go gatunki, w tym rybołowa, ponieważ strefa powietrzna przylotów i odlotów samolotów 
znajduje się ponad wspomnianym obszarem specjalnej ochrony, a ptaki będą odstraszane od 
lotniska strzałami ze strzelby i siatkami.
Składająca petycję informuje w drugiej kolejności o projekcie nowej rozbudowy, zgodnie 
z którym lotnisko miałoby zostać przekształcone w port lotniczy.

Petycja 883/2005 złożona przez Sylvie David-Rousseau

Podobnie jak w petycjach 185/2004, 261/2004, 37/2005 i 580/2005 składająca petycję 
informuje o projekcie budowy głównej obwodnicy Orleanu, rozbudowy lotniska 
w Saint-Denis-de-l'Hôtel i budowy mostu na Loarze w miejscowości Jargeau, który ma 
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negatywnie oddziaływać na wymienione powyżej tereny mające znaczenie dla Wspólnoty 
i obszary specjalnej ochrony. Ponadto składająca petycję wskazuje na projekt obwodnicy dla 
pojazdów ciężarowych w Sully-sur-Loire, który ma negatywnie oddziaływać na obszar 
specjalnej ochrony „Vallée de la Loire du Loiret”.

Petycja 117/2006 złożona przez Janine Ben Amor, przewodniczącą Stowarzyszenia na rzecz 
Ochrony Środowiska Selle/Bied Gatinais

Składająca petycję krytykuje projekt autostrady A19 między Artenay a Courtenay o długości 
101 kilometrów, która ma połączyć autostrady A10 i A6, ponieważ w jej opinii będzie on 
miał znaczny wpływ na (i) wody powierzchniowe i gruntowe oraz ujęcia wody pitnej, 
(ii) teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Marais de Sceaux et Mignerette” ze względu na 
ryzyko wyschnięcia i (iii) doprowadzi do wykarczowania masywu leśnego w Montargis, co 
stanowi zagrożenie dla zamieszkujących go nietoperzy.

Petycja 914/2007 złożona przez Claude’a Arenalesa, sekretarza generalnego stowarzyszenia 
na rzecz ekologicznej jakości życia SEQV
Podobnie jak w petycjach 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 i 117/2006 
składający petycję informuje o projekcie głównej obwodnicy Orleanu, rozbudowy lotniska 
w Saint-Denis-de-l'Hôtel i połączenia autostradowego A19. Ponadto składający petycję 
wskazuje na projekt mostu na Loarze w miejscowości Sully-sur-Loire, który ma negatywnie 
oddziaływać na obszar specjalnej ochrony „Vallée de la Loire du Loiret”.

Petycja 1282/2007 złożona przez Rémiego Sallé, przewodniczącego Stowarzyszenia 4CASP 
(Chécy)

Składający petycję informuje o projekcie mostu na Loarze w miejscowości Chécy, na wschód 
od aglomeracji orleańskiej, ponieważ w jego mniemaniu projekt będzie miał znaczny wpływ 
na (i) obszar poboru wody i warstwę wodonośną oraz (ii) na obszar specjalnej ochrony 
„Vallée de la Loire du Loiret” i teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire”.

II. Podstawowe przepisy prawa wspólnotowego mające zastosowanie do 
przedsięwzięć infrastrukturalnych, o których mowa w petycjach 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 i 1282/2007

Przed przedstawieniem wyników analizy technicznej i prawnej wymienionych petycji 
(zob. sekcja III niniejszego komunikatu pisemnego) należy przypomnieć główne instrumenty 
i przepisy prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego mające 
zastosowanie do projektów, o których mowa we wspomnianych petycjach.

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory 

Mając na uwadze, że obszary, które w opinii składających petycje zostałyby naruszone 
w wyniku realizacji opisanych projektów, są terenami mającymi znaczenie dla Wspólnoty 
i obszarami specjalnej ochrony wyznaczonymi przez Francję na podstawie przepisów
dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG jako części sieci Natura 2000, zastosowanie mają 
dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG.
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Należy odnieść się w szczególności do art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG1.

- Artykuł 6 ust. 3 stanowi, że każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie dotyczą zarządzania 
terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty lub obszarem specjalnej ochrony, lecz mogą 
w istotny sposób oddziaływać na taki teren lub obszar, podlegają konsultacji publicznej 
i odpowiedniej uprzedniej ocenie ich skutków w świetle założeń ochrony takiego terenu 
lub obszaru.

Właściwe władze wyrażają zgodę na przedsięwzięcie lub plan dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłyną one niekorzystnie na taki teren lub obszar.

- Jednakże na mocy art. 6 ust. 4, pomimo negatywnego wyniku oceny (przedsięwzięcie lub 
plan może niekorzystnie oddziaływać na teren lub obszar) właściwe władze mogą wyrazić 
zgodę na dany plan lub dane przedsięwzięcie, pod warunkiem że zostanie wykazany (i) 
brak alternatywnych rozwiązań, (ii) realizacja planu lub przedsięwzięcia będzie 
uzasadniona z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu
publicznego (również o charakterze gospodarczym) a (iii) państwa członkowskie zaplanują 
środki kompensujące, które mają zapewniać ogólną spójność sieci Natura 2000.

Należy również wymienić art. 12 ust. 1 i 4 dyrektywy 92/43/EWG.

- Artykuł 12 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie muszą ustanowić system ścisłej 
ochrony gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a) dyrektywy 92/43/EWG, 
bez względy na to, czy występują na danym terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty. 
Taki system wymaga w szczególności wdrożenia środków, dzięki którym będzie można 
uniknąć między innymi celowego niepokojenia wspomnianych gatunków i niszczenia 
terenów odpoczynku.

- Artykuł 12 ust. 4 stanowi, że państwa członkowie muszą ustanowić system monitorowania
w celu zapewnienia, aby przypadkowe chwytanie lub zabijanie gatunków zwierząt, 
o których mowa w załączniku IV lit. a) nie miało znacznego negatywnego wpływu na 
wspomniane gatunki.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zmieniona 
dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE)

Na mocy art. 2 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG właściwe władze nie mogą udzielić zgody na 
przedsięwzięcie, które może znacząco wpływać na środowisko naturalne, bez wcześniejszej 
oceny jego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy wszystkie przedsięwzięcia, o których mowa w załączniku I 
do dyrektywy (z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 1 ust. 2 lub przedsięwzięć 
wyłączonych z przepisów na podstawie art. 2 ust. 3) muszą zostać obowiązkowo poddane 
ocenie oddziaływania na środowisko przed ewentualnym zatwierdzeniem. Dotyczy to 

                                               
1 Artykuł 7 dyrektywy 92/43/EWG stanowi, że obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy mają 
również zastosowanie do przedsięwzięć lub planów, których skutkiem mogą być zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia siedlisk gatunków dzikich ptaków, lub zakłócenia wpływające na te gatunki, o ile tego rodzaju 
oddziaływanie ma istotne znaczenie dla ochrony tych gatunków.
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w szczególności przedsięwzięć budowy (i) autostrad, (ii) dróg szybkiego ruchu, (iii) nowych 
dróg czteropasmowych lub szerszych o długości co najmniej 10 km, (iv) przedsięwzięć 
wyrównania/poszerzenia istniejącej drogi co najmniej dwupasmowej w celu przekształcenia 
jej w drogę czteropasmową lub szerszą, jeżeli wyrównywany/poszerzany odcinek ma co 
najmniej 10 km długości, i (v) budowy lotnisk, gdzie pas startowy i lądowań ma co najmniej 
2 100 metrów.

Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 85/337/EWG, 
w tym roboty infrastrukturalne niewymienione w załączniku I i przedsięwzięcia dotyczące 
budowy lotnisk, właściwe władze – na mocy art. 4 ust. 2 – określają indywidualnie lub na 
podstawie wcześniej określonych kryteriów, czy przedsięwzięcie musi być przedmiotem 
wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko. Pole manewru wspomnianych władz jest 
jednak ograniczone, ponieważ – zgodnie z art. 4 ust. 3 – indywidualne analizy lub 
wcześniejsze kryteria muszą się opierać na kryteriach określonych w załączniku III do 
dyrektywy 85/337/EWG. Innymi słowy właściwe władze muszą w razie potrzeby uwzględnić 
cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i charakter potencjalnego oddziaływania na 
środowisko.

Należy zauważyć, że ludność odgrywa ważną rolę w tym zakresie, ponieważ ma prawo do 
informacji o przedsięwzięciu i do udziału w konsultacjach, które go dotyczą, oraz do 
wyrażenia opinii. Właściwe władze muszą natomiast uwzględnić każdą wydaną opinię, 
poinformować obywateli o ostatecznej decyzji dotyczącej zgody na dane przedsięwzięcie 
i uzasadnić swój wybór. Należy dodać, że ludność, która ma wystarczający interes 
w działaniu, ma prawo do wniesienia skargi do sądu, aby zakwestionować decyzję 
o udzieleniu zgody na dane przedsięwzięcie.

Przypadek Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego, UNESCO (1972)

Wielu składających petycje powołało się na konieczność respektowania Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (Paryż, 1972). Otóż na mocy tej konwencji 
Dolina Loary między Sully-sur-Loire a Chalonnes została wpisana w 2000 r. na listę 
światowego dziedzictwa ze względu na wyjątkowe elementy krajobrazu kulturowego1. W tej 
kwestii składający petycje argumentują, że władze francuskie nie powinny udzielać zgody na 
budowę mostów na Loarze ze względu ich szkodliwe oddziaływanie na krajobraz Doliny 
Loary stanowiące naruszenie konwencji.

W tym kontekście DG ENVI musi sprecyzować, że Wspólnota Europejska nie jest stroną 
wspomnianej konwencji. Z tego względu Komisja nie jest właściwa do jej wdrażania, które 
podlega jedynie kompetencji państwa francuskiego.

III. Analiza techniczna i prawna przedsięwzięć infrastrukturalnych, o których mowa 
w petycjach 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 
i 1282/2007 w świetle właściwych przepisów prawa wspólnotowego.

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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Na podstawie informacji przekazanych przez składających petycje i władze francuskie oraz 
w świetle właściwych przepisów prawa wspólnotowego DG ENVI przeprowadziła analizę 
techniczną i prawną wszystkich projektów zakwestionowanych przez składających petycje.

III.1 Główna obwodnica Orleanu (petycje 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 914/2007)

Brak projektu głównej obwodnicy Orleanu
W przeciwieństwie do tego, co twierdzą składający petycje, władze francuskie wielokrotnie 
informowały DG ENVI o braku projektu (departamentalnego, regionalnego lub krajowego) 
głównej obwodnicy Orleanu.

Różne przedsięwzięcia infrastrukturalne będące przedmiotem wymienionych petycji nie 
dotyczą głównej obwodnicy i powinny być traktowane oddzielnie. Nie można było stwierdzić 
w szczególności żadnego związku funkcjonalnego między wspomnianymi projektami.

Z tego względu DG ENVI pragnie podkreślić, że wszystkie projekty nie powinny być 
przedmiotem jednej i tej samej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie chodzi 
o ogólny projekt, lecz kilka oddzielnych projektów.

III.2 Rozbudowa lotniska w Saint-Denis-de-l'Hôtel i przyszła budowa portu lotniczego 
o charakterze krajowym, a nawet europejskim (petycje 580/2005, 883/2005, 
914/2007)

Rozbudowa lotniska była przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji 
publicznej

W przeciwieństwie do tego, co twierdzą składający petycje, przeprowadzona w 2003 r. 
rozbudowa lotniska w Saint-Denis-de-l'Hôtel była przedmiotem konsultacji publicznej 
i oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG. 
W związku z tym DG ENVI pragnie podkreślić, że rozbudowa polegała na wydłużeniu pasa 
o 392 metry, z 1 000 do 1 392 metrów, co oznacza, że ocena oddziaływania na środowisko 
musiała być przeprowadzona tylko wtedy, gdy właściwe władze uznały ją za konieczną 
zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ww. dyrektywy 85/337/EWG.

Brak znaczącego oddziaływania na gatunki dzikich ptaków

Ponadto z analizy technicznej informacji przekazanych przez władze francuskie wynika, że 
lotnisko nie oddziałuje znacząco na gatunki dzikich ptaków występujące na obszarze 
specjalnej ochrony „Las Orleański” i „Vallée de la Loire du Loiret”. Innymi słowy lotnisko 
nie oddziałuje w żaden sposób na tereny odpoczynku i reprodukcji wspomnianych gatunków 
ani nie powoduje istotnych zakłóceń wpływających na te gatunki. W związku z tym należy 
sprecyzować, że ryzyko kolizji, mierzone w skali krajowej, jest z natury bardzo ograniczone, 
ponieważ w przeważającej liczbie przypadków dochodzi do nich na wysokości mniejszej niż 
15 metrów od ziemi. Dlatego też właściwe władze zainstalowały mechanizmy odstraszające, 
aby uniknąć przelotów gatunków dzikich ptaków nad lotniskiem. Ponadto należy podkreślić, 
że wyniki monitorowania ornitologicznego obszaru specjalnej ochrony „Las Orleański” 
wprowadzonego w ramach krajowego planu odtworzenia populacji rybołowa (2006 r.) nie 
wykazały żadnego szczególnego problemu związanego z tym gatunkiem. Podsumowując, nie 
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stwierdzono żadnego naruszenia dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG (w szczególności jej 
art. 6 ust. 3).

Brak projektu dalszej rozbudowy

Jeżeli chodzi o ewentualną nową rozbudowę lotniska w Saint-Denis-de-l'Hôtel w celu 
przekształcenia go w krajowy lub europejski port lotniczy (należy przypomnieć, że ze 
względu na wielkość lotnisko obsługuje małe samoloty turystyczne, sportowe i służbowe), 
władze francuskie wielokrotnie informowały DG ENVI o braku takiego projektu.

III.3 Projekt autostrady A19 (petycje 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007)

W przeciwieństwie do tego, co twierdzą składający petycje, z analizy technicznej informacji 
przekazanych przez władze francuskie wynika, że projekt autostrady A19 (o długości 101 km 
łączącej autostrady A6 i A10)1 nie oddziałuje znacząco na żaden teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty ani na żaden chroniony gatunek zwierząt, nie wpływa również niekorzystnie na 
wody gruntowe ani powierzchniowe, w tym źródła wody pitnej.

Należy dodać, że projekt był przedmiotem pełnej oceny oddziaływania na środowisko 
i konsultacji publicznej zgodnie z wymogami dyrektywy 85/337/EWG.

Ochrona terenów mających znaczenie dla Wspólnoty:

Brak bezpośredniego oddziaływania

Tytułem przypomnienia projektowana trasa autostrady A19 nie przebiega przez żaden teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty, lecz biegnie w pobliżu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty „Marais de Sceaux et de Mignerette” i „Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret”, 
stąd brak bezpośredniego oddziaływania. Podsumowując, nie stwierdzono żadnego 
naruszenia art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG.

Brak znaczącego oddziaływania pośredniego

Teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Marais de Sceaux et de Mignerette”

Z analizy technicznej dodatkowej dokumentacji sporządzonej przez inwestora na podstawie
ustawy o wodzie i dokumentacji dotyczącej zobowiązań państwa w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego2 wynika, że wspomniany projekt autostrady nie będzie znacząco 
oddziaływał na naturalne siedliska, gatunki ryb i inne gatunki – brak ryzyka wyschnięcia, 
potencjał zalewów nie ulega zmniejszeniu, brak skażenia wód powierzchniowych, brak
znacznego oddziaływania na zasoby wód gruntowych na obszarach podmokłych 
stanowiących część terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty – ze względu na środki 
zapobiegawcze przewidziane na etapie robót i eksploatacji (odpowiednie kładki przez potoki 
Petit Fusain i Maurepas, zbieranie wody deszczowej i innych substancji występujących na 
nawierzchni). Innymi słowy projekt autostrady A19 w żaden sposób nie podważa celów 

                                               
1 Oddanie do użytku autostrady A19 ma nastąpić latem 2009 r.
2 Tytułem przypomnienia wymóg sporządzenia dokumentacji dotyczącej zobowiązań państwa w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego jest nałożony umownie na koncesjonariusza.
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ochrony terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty. Nie stwierdzono zatem żadnego 
naruszenia dyrektywy 92/43/EWG.

Teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret”

Należy przypomnieć, że autostrada A19 będzie przebiegać w odległości 1 km od kilku
legowisk nietoperzy, w tym legowisk w gminie Chantecoq, gdzie żyją 4 gatunki nietoperzy 
o znaczeniu dla Wspólnoty (podkowiec duży, nocek orzęsiony, nocek duży i nocek 
Bechsteina). Należy ponadto zauważyć, że doliny Saint-Jacques i La Claris, położone wzdłuż 
trasy autostrady, są potencjalnymi korytarzami przemieszczania się i terenami łowów.

Z analizy technicznej dokumentów i informacji przekazanych przez władze francuskie 
wynika, że projekt autostrady A19 nie będzie miał znaczącego oddziaływania ani na 
legowiska nietoperzy, ani na nietoperze. Ponadto środki mające na celu zapobieganie ryzyku 
i ograniczenie go są i będą wdrażane na etapie robót (ograniczenie oświetlenia, mechanizmy 
monitorowania nietoperzy itp.) i eksploatacji (roślinne bariery przelotu umożliwiające 
nietoperzom przelot przez autostradę bez ryzyka kolizji). Nie stwierdzono zatem żadnego 
naruszenia dyrektywy 92/43/EWG.

Ochrona nietoperzy występujących w Forêt de Montargis:

Brak znaczącego oddziaływania bezpośredniego lub pośredniego

Chociaż Forêt de Montargis nie jest terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty, na jego 
obszarze występują nietoperze o znaczeniu wspólnotowym.

Jednakże nawet jeśli autostrada A19 przebiega skrajem Forêt de Montargis, z analizy 
technicznej dokumentów i informacji przekazanych przez władze francuskie wynika, że 
projekt autostrady A19 nie oddziałuje znacząco na populację nietoperzy ze względu na 
wdrożenie środków zapobiegających ryzyku i ograniczających je (karczowanie ograniczone 
do 50 ha i przeprowadzane wyłącznie zimą, brak niszczenia legowisk, bardzo niskie ryzyko 
kolizji ze względu na utworzenie nasypów ziemnych i roślinnych barier lotu, ograniczenie 
oświetlenia na etapie robót itp.). Podsumowując, nie stwierdzono żadnego naruszenia 
art. 12 dyrektywy 92/43/EWG.

III.4 Projekt obwodnicy w Fay-aux-Loges (petycja 261/2004)

Brak bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na Las Orleański ani na jakikolwiek 
gatunek chroniony

W przeciwieństwie do tego, co twierdzą składający petycje, z analizy technicznej informacji 
przekazanych przez władze francuskie wynika, że projekt obwodnicy w Fay-aux-Loges 
(projekt drogi jednopasmowej dwukierunkowej o całkowitej szerokości 15 metrów i długości 
6,3 km), który był przedmiotem pełnej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji 
publicznej zgodnie z wymogami ww. dyrektywy 85/337/EWG1, nie ma żadnego 
oddziaływania na obszar specjalnej ochrony „Las Orleański”2.

                                               
1 Tytułem przypomnienia francuski sąd administracyjny uznał, że ocena oddziaływania na środowisko wykonana 
przed zatwierdzeniem projektu była kompletna.
2 Ze względu na administracyjne postępowania odwoławcze wszczęte przez gminę Donnery roboty związane 
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Należy przypomnieć, że projektowana obwodnica nie przebiega ani przez teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty, ani przez obszar specjalnej ochrony, stąd brak bezpośredniego 
oddziaływania. Jeżeli chodzi o sektory Puits Branger, La Queue, Canal d'Orléans i Vallée du 
Cens, na które projekt obwodnicy miałby niekorzystnie oddziaływać, chodzi o tereny 
podmokłe przekształcone na potrzeby człowieka, które nie mają większego znaczenia 
ornitologicznego. W konsekwencji nie stwierdzono żadnego naruszenia dyrektywy 
92/43/EWG.

III.5 Projekty mostów na Loarze (petycje 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
914/2007 i 1282/2007)

Składający petycje kwestionują projekty budowy czterech mostów na Loarze (wraz 
z obwodnicami), to jest mostów w Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire i Jargeau, oraz projekt 
mostu na wschód od aglomeracji orleańskiej (zwanego projektem mostu w Chécy/Combleux), 
gdyż w ich mniemaniu będą one znacząco oddziaływać na teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire” i obszar specjalnej ochrony 
„Vallée de la Loire du Loiret”.

DG ENVI pragnie przypomnieć, że żaden z projektów nie został dotychczas zatwierdzony. 
Procedury prowadzące do wydania ewentualnego zarządzenia prefekta dotyczącego zgody na 
projekty znajdują się na niezbyt zaawansowanym etapie. W konsekwencji nie można 
stwierdzić żadnego naruszenia prawa wspólnotowego, w tym dyrektyw 85/337/EWG 
i 92/43/EWG, mając na uwadze przepisy tych dwóch aktów przytoczone w sekcji II 
niniejszego komunikatu pisemnego.

Mosty w Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire i Jargeau

Zostały wyznaczone trasy mostów w Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire i Jargeau (oraz 
związanych z nimi obwodnic). Same projekty nie zostały jednak dotychczas zatwierdzone.

Przed ewentualnym uzyskaniem zgody prefekta należy zakończyć oceny oddziaływania na 
środowisko, które muszą być uzupełnione analizą łącznego oddziaływania mogącego mieć 
znaczące skutki dla terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty „Vallée de la Loire de Tavers 
à Belleville-sur-Loire” i obszaru specjalnej ochrony „Vallée de la Loire du Loiret”, które 
mogłyby być związane z budową trzech wspomnianych mostów. Władze francuskie 
poinformowały DG ENVI, że usługodawca został powiadomiony o zamówieniu na 
wykonanie tej dodatkowej analizy w dniu 25 czerwca 2008 r. oraz że zostanie ona wykonana 
do końca 2009 r.

Wyniki dodatkowej analizy zostaną włączone do ocen oddziaływania na środowisko każdego 
projektu mostu, które zostaną umieszczone w dokumentacji dotyczącej badania
poprzedzającego deklarację w sprawie użyteczności publicznej. Tego rodzaju dokumentacja 
jest prowadzona w odniesieniu do każdego projektu mostu. Badania opinii publicznej zostaną 
zatem przeprowadzone, tak aby ludność mogła wyrazić opinie. Po zakończeniu badań prefekt 
departamentu podejmie decyzję o ewentualnym przyjęciu zarządzeń w sprawie zatwierdzenia 
wspomnianych projektów mostów.

                                                                                                                                                  
z budową obwodnicy w Fay-aux-Loges jeszcze się nie rozpoczęły, chociaż projekt został zatwierdzony we 
wrześniu 2005 r.



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

PL

Podsumowując, obecnie mosty w Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire i Jargeau znajdują się na 
etapie projektów (nie ma jeszcze zresztą decyzji dotyczących rodzajów obiektów) Procedury
udzielania zgody znajdują się na etapie wstępnym. Obecnie nie ma żadnej gwarancji, że 
mosty zostaną zbudowane. Nie można zatem stwierdzić żadnego naruszenia prawa 
wspólnotowego.

Most w Chécy/Combleux

DG ENVI pragnie podkreślić, że procedura zatwierdzania budowy mostu na Loarze na 
wschód od aglomeracji orleańskiej nie została dotychczas rozpoczęta.

Wzmianka o tego rodzaju projekcie znajduje się jedynie w projekcie schematu spójności 
terytorialnej aglomeracji Orléans Val de Loire. W związku z powyższym należy 
przypomnieć, co następuje:
Po pierwsze schemat spójności terytorialnej aglomeracji Orléans Val de Loire był 
przedmiotem badania opinii publicznej w dniu 15 września 2008 r. i 15 października 2008 r. 
W dniu 19 listopada 2008 r. komisja odpowiedzialna za badanie opinii publicznej
opublikowała sprawozdanie, w którym wyraziła zastrzeżenie dotyczące projektu mostu
w Chécy/Combleux, informując, że jego budowa nie jest pożądana ze względu na 
charakterystykę biologiczną Loary. Schemat spójności terytorialnej powinien zostać 
zatwierdzony do końca grudnia 2008 r.

Po drugie schemat spójności terytorialnej nie jest dokumentem wiążącym, ponieważ nie 
zobowiązuje właściwych władz do wdrażania wspomnianych w nim przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, w tym budowy mostu w Chécy/Combleux.


