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 Petiţia nr. 185/2004, adresată de dl A. Terrazoni, de naţionalitate franceză, se 
pare, numele Asociaţiei care se opune construirii unei autostrăzi de centură în 
jurul oraşului Orléans şi distrugerii din zona Sologne, privind proiectul de şosea 
de centură în jurul oraşului Orléans.

 Petiţia nr. 261/2004, adresată de dl Jean de la Forge, de naţionalitate franceză, în 
numele „Comitetului de protecţie rurală din Donnery/Fay-aux-Loges", privind
proiectul de şosea de centură în jurul oraşului Orléans.

 Petiţia nr. 37/2005, adresată de dna Laurence de la Martinière, de naţionalitate 
franceză, în numele Asociaţiei A.D.I.P.H.C.M., privind construirea unei 
autostrăzi de centură în jurul oraşului Orléans.

 Petiţia nr. 580/2005, adresată de dna Anne Joëlle Legourd, de naţionalitate 
franceză, în numele Asociaţiei „le Carillon de Combreux", împotriva extinderii 
unei infrastructuri aeroportuare într-o zonă protejată (Natura 2000).

 Petiţia nr. 883/2005, adresată de Sylvie David - Rousseau, de naţionalitate 
franceză, cu privire la nerespectarea de către autorităţile locale din Loiret a 
Directivelor 79/409/CE şi 92/43/CE privind protejarea păsărilor sălbatice şi 
conservarea habitatelor naturale.

 Petiţia nr. 0117/2006NRMSG, adresată de dna Janine Ben Amor, de naţionalitate 
franceză, în numele Asociaţiei Selle/Bied pentru protejarea mediului din 
Gatinais, însoţită de mai mult de 5 semnături, privind proiectul de construire a 
autostrăzii A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret) şi încălcarea Directivelor 
europene privind mediul înconjurător.

 Petiţia nr. 0914/2007, adresată de Claude Arenales, din partea asociaţiei SEQV, 
opunându-se construirii şoselei de centură în jurul oraşului Orléans şi altor 
proiecte de infrastructură rutieră şi aeroportuară.

 Petiţia nr. 1282/2007, adresată de dl Rémi Sallé, de naţionalitate franceză, în 
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numele Asociaţiei 4CASP, privind impactul asupra mediului al unui pod peste 
râul Loara, la est de Orléans, în contextul şoselei de centură în jurul oraşului 
Orléans („le grand contournement”).

1. Rezumatul petiţiilor

Petiţia nr. 185/2004
Petiţionarul este preocupat de consecinţele pe care le-ar putea avea asupra mediului proiectul 
şoselei de centură a oraşului Orléans. Acesta arată că ar trebui să se construiască trei poduri 
peste Loara, un sit conservat ca patrimoniu mondial al Unesco. Cei 300 km de autostradă din 
cadrul proiectului ar atrage distrugerea unei mari părţi din Sologne şi ar traversa teritorii 
protejate prin „Programul Natura 2000”. Iniţial, proiectul de anvergură ar fi fost împărţit în 
etape mai mici pentru a elimina obligaţia de a realiza o evaluare de impact asupra mediului, 
conform Directivei 97/11/CE şi de a consulta opinia publică. În plus, petiţionarul este 
preocupat de existenţa unei încălcări a Directivei 93/37/CEE privind coordonarea procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări.

Petiţia nr. 261/2004
Petiţionarul consideră că proiectul de construire a şoselei de centură în jurul oraşului Orléans 
ignoră regulile de protejare a faunei şi florei stipulate prin programul „Natura 2000”. În opinia 
sa, autorităţile publice locale au fragmentat proiectul pentru a evita obligaţia de a proceda la 
evaluarea de impact asupra mediului, stipulată prin Directiva 97/11/CE, precum şi pe cea de 
consultare a populaţiei. Regulile europene în materie de concurenţă au fost şi ele conturnate 
deoarece la nivelul Uniunii nu s-a publicat planul unui proiect de o asemenea anvergură.

Petiţia nr. 37/2005
Petiţionara arată că Consiliul general din Loiret a decis să construiască o mare şosea de 
centură pentru evitarea aglomeraţiei din oraşul Orléans, un proiect ale cărui consecinţe asupra 
mediului ar fi catastrofale pentru localităţile rurale vizate. Obiectivul ar fi de a facilita 
circulaţia camioanelor în jurul localităţii Orléans şi, în acelaşi timp, de a le devia din oraş
către periferie. În opinia petiţionarei, Consiliul general doreşte să realizeze acest proiect fără 
a-şi justifica deciziile. Aceasta acuză Consiliul că a „fragmentat” traseul pentru a evita astfel 
studiile referitoare la protecţia mediului, care ar fi obligatorii pentru întregul proiect. În plus, 
în opinia petiţionarei, responsabilii evită să informeze alegătorii cu privire la adevăratul 
impact al şoselei de centură şi costurile exorbitante implicate în realizarea acesteia.

Petiţia nr. 580/2005
Petiţionara, care este preşedinta unei asociaţii, atrage atenţia asupra faptului că există 
pericolul încălcării legislaţiei comunitare în materie de evaluare a impactului asupra mediului 
şi de protecţie a faunei şi a florei, privind realizarea unui plan urbanistic global de extindere a 
infrastructurilor rutiere şi aeroportuare, fără un studiu de impact privind plasarea lucrării într-
un perimetru extins de zone protejate (pădurea Orléans, valea Loarei), în cadrul programului 
Natura 2000.

Petiţia nr. 883/2005
Petiţionarul atrage atenţia asupra a trei proiecte de amenajare a teritoriului a căror dezvoltare 
de către Consiliul general al departamentului Loiret ar aduce atingere Directivelor 79/409/CE 
şi 92/43/CE privind protecţia păsărilor sălbatice şi, respectiv, conservarea habitatelor naturale. 
Este vorba despre proiectul de construire a şoselei de centură peste Loara, lângă Sully, de 
proiectul de extindere a aeroportului din Saint-Denis de l'Hôtel şi de proiectul de realizare a 
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centurii ocolitoare a oraşului Orléans. Petiţionara susţine că aceste proiecte riscă să afecteze 
zone conservate sau eligibile în cadrul reţelei Natura 2000 şi că autorităţile locale nu au 
procedat la efectuarea de studii de impactul asupra mediului, conform prevederilor normelor 
comunitare.

Petiţia nr. 117/2006
Petiţionara atrage atenţia asupra daunelor ireversibile pe care construirea autostrăzii A 19 -
Artenay - Courtenay (Loiret) le-ar avea asupra mediului. Viitoarea autostradă, ale cărei lucrări 
de construcţie se preconizează că se vor executa în perioada 2006 - 2009, implică şi 
construirea unui viaduct cu o lungime mai mare de un kilometru peste valea Loing. În opinia 
petiţionarei, studiul de impact nu evaluează corect consecinţele pe care le va avea autostrada, 
deoarece acesta amână cea mai mare parte a subiectelor sensibile pentru un studiu ulterior al 
concesionarului. Aceasta susţine, de asemenea, că A 19 ar atrage dezvoltarea proiectului rutier 
Artenay-Meung peste Loara / Baule, a cărui realizare implică şi construirea unui alt viaduct 
peste Loara, care se va extinde în Sologne pentru a urca spre est şi a ajunge din nou la Loara, 
cu un impact direct asupra mai multor situri incluse în Natura 2000. Petiţionara solicită luarea 
de măsuri imediate de către Parlamentul European în vederea blocării tuturor acestor proiecte.

Petiţia nr. 0914/2007
Petiţionarul lansează un apel reiterând toate problemele ridicate în petiţia nr. 185/04 şi altele,
opunându-se lucrărilor publice planificate de către Consiliul general din departamentul Loiret. 
Acesta a ataşat un CD cu privire la un megaproiect de construire a unei şosele de centură în 
jurul centrului industrial şi urban, Orléans.

Petiţia nr. 1282/2007
Petiţionarul contestă un proiect ce are ca scop construirea unui pod peste râul Loara, la est de 
Orléans, explicând că ambele situri posibile pentru construirea acestui pod, Chécy şi 
Combleux, fac parte din zonele protejate prin Directivele CE privind conservarea habitatului 
şi protejarea păsărilor. Conform petiţionarului, acest pod ar fi al patrulea peste Loara şi ar face 
parte din şoseaua de centură din jurul oraşului Orléans („le grand contournement”). 
Petiţionarul explică faptul că, spre deosebire de celelalte trei proiecte de construcţie de poduri 
peste Loara, acest al patrulea proiect nu este susţinut de Consiliul general, ci de municipalitate 
(„l’agglomeration”). Petiţionarul susţine că impactul negativ asupra mediului pe care l-ar avea 
construcţia acestui al patrulea pod ar fi foarte mare, având în vedere faptul că zona unde este 
situată localitatea Chécy este expusă inundaţiilor. Petiţionarul se îndoieşte de necesitatea 
acestui pod şi solicită Parlamentului European analizarea acestui proiect în contextul realizării 
unor investigaţii referitoare la şoseaua de centură din jurul oraşului Orléans.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 185/2004 declarată admisibilă la 15 iulie 2004 
Petiţia nr. 261/2004 declarată admisibilă la 16 septembrie 2004 
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [175 aliniatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

Petiţia nr. 37/2005 declarată admisibilă la 17 mai 2005 
Petiţia nr. 580/2005 declarată admisibilă la 14 octombrie 2005 
Petiţia nr. 883/2005 declarată admisibilă la 10 februarie 2006 
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolului 192 aliniatul (4) din Regulamentul 



PE376.453v02-00 4/16 CM\777276RO.doc

RO

de procedură].
Petiţia nr. 0914/2007 declarată admisibilă la 19 februarie 2008
Petiţia nr. 1282/2007 declarată admisibilă la 30 aprilie 2008

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2004

Petiţionarii susţin că „fragmentarea” proiectului global de amenajare a şoselei de centură din 
jurul oraşului Orléans ce include realizarea a 3 poduri peste Loara şi a circa 300 de kilometri 
de autostradă, şosele speciale şi drumuri noi cu 4 benzi ar oferi, în opinia Consiliului general 
din departamentul Loiret, avantajul de a evita procedurile europene de licitaţie publică şi de a 
favoriza, prin urmare, întreprinderile locale care şi-ar fi exprimat public deja interesul în acest 
sens (a se vedea articolul de presă „La République du Centre”, de marţi, 25 iunie 2002 –
articol ce nu a fost comunicat Comisiei).

Documentele anexate petiţiei nr. 185/2004 nu permit prezumţia unei încălcări a articolului 6 
alineatul (4) din Directiva 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări1 care dispune: „nu este 
permisă scindarea vreunei lucrări sau a vreunui contract în vederea sustragerii de la 
aplicarea prezentei directive”. 
Singurul anunţ de licitaţie publică în acest sens, comunicat de petiţionari şi care datează 
18.12.2003, este cel publicat la scară naţională. Subiectul acestuia îl constituie „lucrările 
topografice ale studiilor de traversare a râului Loara”, împărţite în trei loturi şi care trebuie 
calificate drept achiziţii publice de servicii conform prevederilor Directivei 92/50/CEE a 
Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de servicii, modificată prin Directiva 97/52/CE2.
Un studiu pe baza datelor „TED” de la Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Uniunii Europene 
(OPOCE) arată că acest anunţ publicat la scară naţională a constituit, de asemenea, subiectul 
unei publicaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub numărul 2003/S 243-216445. Prin 
urmare, pentru acest contract de servicii, se pare că nu s-s ţinut cont de prevederile articolului
15 alineatul (2) şi ale articolului 7 din Directiva 92/50/CEE, modificată prin Directiva 
97/52/CE care prevede publicarea unui anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru 
contractele de servicii cu peste 200.000 de drepturi speciale de tragere. 
În concluzie, baza de date „TED” arată, de asemenea, că autostrada A19, care este un element 
important al proiectului şoselei de centură în jurul oraşului Orléans contestat de petiţionar, a 
constituit subiectul a două publicaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (cu numerele de 
referinţă 2003/S 88-078517 şi 2003/S 54-046710), în vederea atribuirii unei concesiuni de 
lucrări publice referitoare la proiectarea, construirea, întreţinerea şi exploatarea, pe 
răspunderea şi cu riscurile concesionarului, a secţiunii Artenay-Courtenay din autostrada A19 
(cca. 100 kilometri). Astfel, articolul 3 alineatul (1) şi articolul 11 alineatul (3) din Directiva 
93/37/CEE, prin care se stipulează obligaţie de publicare a unui anunţ de concesionare a 
lucrărilor publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu au fost luate în considerare în 
privinţa concesionării secţiunii Artenay-Courtenay din autostrada A19.
În absenţa unor probe puse la dispoziţie de către petiţionari cu privire la o eventuală ignorare 
a Directivelor referitoare la contractele de achiziţii publice, nu se poate concluziona că există 
o încălcare a dreptului comunitar în materie.

                                               
1 JO L 199, din 9.8.1993, p. 54
2 JO L 209, din 24.7.1992, p. 1 şi JO L 328, 28.11.1997, p. 1
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Petiţionarii estimează că fragmentarea proiectului atrage, de asemenea, o încălcare a 
dispoziţiilor Directivei 85/337/CEE modificată prin Directiva 97/11/CE (Directiva EIE)1. 
Petiţia nr. 185/2004 conţine un extras pertinent din această directivă. Aceasta prevede 
realizarea unei evaluări de impact asupra mediului înconjurător (EIE) înainte de luarea 
oricăror decizii privind solicitarea unei autorizaţii pentru executarea proiectelor în cazul
cărora se aplică prevederile directivei şi care sunt susceptibile de a afecta grav mediul. 
Decizia trebuie să aibă în vedere informaţiile de mediu culese, precum şi rezultatele părerilor
publicului vizat.

Reiese aşadar clar din directivă (care, după cum subliniază petiţionarul, face referite la 
„întregul proiect”) şi din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie că, în ceea ce priveşte EIE, 
se doreşte evaluarea proiectelor în ansamblu şi nu divizarea acestora cu scopul de a se 
sustrage de la EIE. Cu toate acestea, informaţiile furnizate de petiţionar nu permit stabilirea 
abordării adoptate cu privire la EIE al proiectului vizat şi nici nu se poate şti dacă proiectul a 
primit autorizaţia de dezvoltare. Faptele, aşa cum sunt prezentate, nu par a indica faptul că o 
încălcare a directivei ar implica deschiderea unei anchete de către Comisie.

În ceea ce priveşte Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitat)2, petiţionarul menţionează 
posibilitatea de degradare prin proiect a unui anumit număr de situri propuse de Franţa în 
cadrul acestei directive, dar nu furnizează niciun fel de dovezi pentru a-şi susţine afirmaţiile. 
Comisia va contacta petiţionarul şi îi va solicita informaţii suplimentare pentru a putea evalua 
situaţia în mod corespunzător.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 octombrie 2005

Petiţiile denunţă proiectul de construire a şoselei de centură în jurul oraşului Orléans care se 
referă la realizarea a trei poduri peste Loara şi aproximativ a 300 km de autostradă, şosele 
speciale şi drumuri noi cu 4 benzi. Proiectul de construire a şoselei de centură ar fi susceptibil 
de a avea un impact negativ asupra a două situri de importanţă comunitară, „La Sologne” (FR 
2402001) şi „Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire” (FR2400528), precum şi 
unei arii de protecţie specială (ZPS) a păsărilor sălbatice „Vallée de la Loire et du Loiret”
(FR2410017), afectând şi două arii importante pentru conservarea păsărilor sălbatice (ZICO). 
Comisia a decis să deschidă un caz constatat de ea însăşi şi a înaintat o solicitare de informare 
autorităţilor franceze, în noiembrie 2004. Această solicitare de informare făcea referire la 
natura, amploarea exactă şi stadiul de avansare a proiectului, precum şi la prevederile 
Directivelor 79/409/CEE3 privind conservarea păsărilor sălbatice, 92/43/CEE4 privind 
conservarea habitatelor naturale, precum şi a faunei şi florei sălbatice şi 85/337/CE5 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin 
Directiva 97/11/CEE6. 

Cu ocazia reuniunii „pachet” referitoare la faza precontencioasă pe probleme de mediu, din 
ianuarie 2005 şi prin scrisoarea transmisă Comisiei în mai 2005, autorităţile franceze au arătat
că Consiliul general din departamentul Loiret nu şi-a confirmat intenţia de a proceda la 
                                               
1 JO L 175 din 5.7.1985, p. 40 şi JO L 73 din 14.3.1997, p. 5.
2 JO L 206 din22.7.1992, p. 7
3 JO L 103 din 25.4.1979, p. 1.
4 JO L 206 din 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 175 din 5.7.1985, p.40. 
6 JO L 73 din 14.3.1997, p. 5.
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realizarea proiectului global de construire a şoselei de centură în jurul oraşului Orléans. 
Autorităţile menţionate anterior au indicat că va avea loc derularea a trei operaţiuni punctuale: 
proiectul de deviere a şoselei RD921 Fay-aux-Loges şi două proiecte de traversare a Loarei în 
două puncte. Fiind vorba despre proiectul de deviere a RD 921, acesta va implica ZPS FR 
2410018 „Forêt d'Orléans”. Studiul de impact al proiectului asupra acestei ZPS (arii de 
protecţie specială) a fost transmis Comisiei în mai 2005. Celelalte două proiecte sunt încă într-
o etapă decizională preliminară. Studiile de impactul al acestor două proiecte sunt în curs de 
elaborare, iar zonele importante pentru conservarea păsărilor sălbatice vizate, eventual, prin 
aceste proiecte nu au fost încă identificate în acest stadiu. Autorităţile franceze s-au angajat să 
informeze Comisia cu privire la derularea celor trei operaţii şi la impactul lor asupra siturilor
comunitare implicate, precum şi cu privire la clasificarea în ZPS a celor două ZICO vizate
(Marlié şi Baule). 

Comisia va ţine la curent Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestei 
probleme.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006 cu privire la petiţia 883/2005

Petiţia denunţă trei proiecte gestionate de Consiliul general din departamentul Loiret:
1. ampla şosea de centură din jurul oraşului Orléans şi proiectul de construire a podului 

peste Loara, la vest de Jargeau (proiect care este şi subiectul petiţiilor 185/2004, 
261/2004 şi 37/2005), 

2. proiectul de extindere a aerodromului din Saint Denis de l'Hôtel şi
3. proiectul de deviere a camioanelor de mare tonaj din comuna Sully. 

Aceste proiecte ar putea avea un impact negativ asupra a două situri de importanţă 
comunitară, „La Sologne” (FR 2402001) şi „La Loire” (FR2400528), precum şi asupra unei 
zone de protecţie specială („ZPS”) a păsărilor sălbatice „Vallée de la Loire et du Loiret”
(FR2410017).

Observaţiile Comisiei
Referitor la proiectul de construire a şoselei de centură în jurul oraşului Orléans, Comisia a 
deschis un caz constatat de ea însăşi în 2004, ca urmare a petiţiei nr. 185/2004. După cum se 
indică în ultima comunicare referitoare la petiţiile nr. 185/2004, 261/2004 şi 37/2005, din 
instrucţiunile aferente acestui caz, de la data respectivă, reiese că Consiliul general din 
departamentul Loiret nu şi-a confirmat intenţia de a proceda la realizarea proiectului global de 
construire a centurii oraşului Orléans. Autorităţile menţionate anterior au indicat că va avea 
loc derularea a trei operaţiuni exacte: proiectul de deviere a şoselei RD921 Fay-aux-Loges şi 
două proiecte de traversare a Loarei în două puncte. Proiectul de construire a podului peste
Loara, la vest de Jargeau denunţat de prezentul petiţionar este, prin urmare, acoperit de cazul 
constatat de Comisie şi menţionat anterior. În ceea ce priveşte proiectul de deviere a şoselei 
RD 921, acesta va viza ZPS FR 2410018 „Forêt d'Orléans”. Studiul privind impactul 
proiectului asupra acestei ZPS este în curs de evaluare de către serviciile Comisiei. Celelalte 
două proiecte sunt încă într-o etapă decizională preliminară. Studiile privind impactul acestor 
două proiecte sunt în curs de elaborare, iar zonele importante pentru conservarea păsărilor 
sălbatice vizate, eventual, prin aceste proiecte nu au fost încă identificate în acest stadiu.
Curând, va avea loc o reuniune tehnică între autorităţile franceze şi serviciile Comisiei pentru 
a clasifica (l) suficienţa studiului realizat privind impactul asupra proiectului şoselei de 
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centură din jurul oraşului Orléans, (2) măsurile de atenuare propuse şi (3) existenţa sau lipsa 
naturii globale a proiectului menţionat. 
În cadrul pregătirii acestei reuniuni şi cu ocazia acesteia, serviciile Comisiei vor solicita 
informaţii şi din partea autorităţilor franceze cu privire la natura, amploarea exactă şi gradul 
de avansare a celorlalte două proiecte denunţate de prezentul petiţionar (proiectul de extindere 
a aerodromului din Saint Denis de l'Hôtel şi proiectul de deviere a autovehiculelor de mare 
tonaj din comuna Sully), precum şi cu privire la respectarea prevederilor Directivei
79/409/CEE1 privind conservarea păsărilor sălbatice, ale Directivei 92/43/CEE2 privind
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică şi ale Directivei 
85/337/CE3 privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată 
prin Directiva 97/11/CEE4. 

Comisia va ţine la curent Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestei 
probleme.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 4 iulie 2006

După cum se indica în comunicarea precedentă, Comisia a decis să deschidă un caz constatat 
de ea însăşi. Aceasta a înaintat două solicitări de informare autorităţilor franceze. Aceste 
cereri de informare făceau referire la natura, amploarea exactă şi stadiul proiectului, precum şi 
la respectarea prevederilor Directivei 79/409/CEE5 privind conservarea păsărilor sălbatice, ale 
Directivei 92/43/CEE6 privind conservarea habitatelor naturale, precum şi a speciilor de faună 
şi floră sălbatică şi ale Directivei 85/337/CE7 privind evaluarea anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CEE8. Cazul a fost discutat cu ocazia 
reuniunilor „pachet” referitoare la faza precontencioasă pe probleme de mediu.

Cu ocazia reuniunii „pachet” din 20 ianuarie 2006, autorităţile franceze şi Comisia au 
convenit să organizeze o reuniune tehnică ce va avea loc în septembrie 2006, în vederea 
clarificării (l) suficienţei studiului de impact realizat, (2) măsurile de atenuare propuse şi (3) 
existenţa sau lipsa naturii globale a proiectului denunţat de petiţionari. 

Comisia informează Comisia pentru petiţii că subiectul petiţiei nr. 117/2006, proiectul de 
autostradă A19 Artenay-Courtenay, este, de asemenea, abordat în cadrul acestui caz constatat 
de Comisie, de altfel, ca şi petiţiile nr. 580/2005 şi 883/2005. Comisia va ţine la curent 
Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestei probleme.

7. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţiile nr. 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 şi
1282/2007

Toate aceste petiţii au în comun faptul că denunţă o serie de proiecte de infrastructură auto-
                                               
1 JO L 103 din 25.4.1979, p. 1.
2 JO L 206 din 22.7.1992, p.7.
3 JO L 175 din 5.7.1985, p.40. 
4 JO L 73 din 14.3.1997, p. 5.
5 JO L 103 din 25.4.1979, p. 1.
6 JO L 206 din 22.7.1992, p.7.
7 JO L 175 din 5.7.1985, p.40. 
8 JO L 73 din 14.3.1997, p. 5.
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rutieră şi rutieră care ar trebui realizate în interiorul şi în jurul zonei metropolitane a oraşului 
Orléans (departamentul Loiret, Franţa). Din acest motiv, prezenta comunicare scrisă tratează 
toate aceste petiţii. În acest sens, reamintim faptul că Comisia pentru petiţii a Parlamentului 
European a analizat şi ea aceste petiţii în mod integrat, conform Raportului său din 20 
noiembrie 2007 cu privire la misiunea anchetei la Paris şi Loiret, în perioada 1-2 octombrie 
2007 privind petiţiile nr. 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 şi
914/2007 (petiţia 1282/2007 nefiind depusă Comisiei menţionate decât în decembrie 2007).

Analiza tehnică şi juridică efectuată de către Comisia Europeană asupra tuturor informaţiilor 
şi tuturor documentelor transmise de către petiţionari şi autorităţile franceze a stabilit că 
niciunul dintre proiectele de infrastructură, ce fac obiectul petiţiilor nr. 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 şi 1282/2007, nu reprezintă o încălcare a 
dreptului comunitar al mediului.

În vederea furnizării către Comisia pentru petiţii a unei sinteze cuprinzătoare a analizei 
tehnice şi juridice realizate de Comisie şi care a dus la o atare concluzie, prezenta comunicare 
include o anexă care aminteşte subiectul fiecăreia dintre petiţiile vizate (secţiunea I), care 
pune în lumină dispoziţiile dreptului comunitar aplicabile în domeniu (secţiunea II) şi care 
detaliază concluziile analizei tehnice şi juridice menţionate (secţiunea III).

ANEXĂ

la comunicarea Comisiei
privind petiţiile

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

După ce s-a amintit pe scurt obiectul specific fiecărei petiţii vizate, prezenta anexă la prezenta 
comunicare scrisă va furniza analiza tehnică şi juridică realizată de Direcţia Generală pentru
Mediu a Comisiei Europene (DG ENV) a problemelor ridicate de petiţionari.

I. Obiectul petiţiilor 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 şi 1282/2007

Petiţiile 185/2004, 261/2004 şi 37/2005, adresate de dl A. Terrazoni, dl de la Forge, 
preşedinte al Comitetului de protecţie rurală din Donnery/Fay-aux-Loges şi de dna
Laurence de la Martinière din cadrul asociaţiei ADIPHCM 

Petiţionarii atrag atenţia asupra unui proiect de construire a şoselei de centură în jurul oraşului 
Orléans, care va consista în realizarea a 300 de kilometri de autostradă, şosele speciale şi 
drumuri deschise traficului internaţional, a trei poduri de traversare a Loarei la Meung-sur-
Loire, la Jargeau şi la Sully-sur-Loire. Pe lângă faptul că aceste proiecte ar afecta mai multe 
situri Natura 2000, inclusiv situl de importanţă comunitară (SIC) „Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire” şi aria de protecţie specială (ZPS) „Vallée de la Loire du 
Loiret”, petiţionarii susţin, de asemenea, că aceste proiecte reprezintă un singur proiect global 
şi că ar fi trebuit, prin urmare, să facă obiectul unui studiu unic şi integrat privind impactul 
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asupra mediului şi că opinia publică nu a fost informată cu privire la aceste proiecte. 

Petiţia nr. 580/2005, adresată de dna Anne Joëlle Legourg, preşedintele Asociaţiei Le 
Carillon de Combreux 

Petiţionara atrage atenţia, în primul rând, asupra unui proiect de extindere a aerodromului din 
Saint-Denis-de-l'Hôtel, care ar face parte din proiectul global al şoselei de centură din jurul 
oraşului Orléans (menţionat anterior). Acest proiect ar include o extindere şi o consolidare a 
pistei de decolare şi aterizare şi o modernizare a instalaţiilor aerodromului. Or, în opinia 
petiţionarei, pe lângă faptul că un astfel de proiect s-ar derula fără a se face vreo anchetă 
publică, o atare extindere ar afecta cu precădere ZPS „Forêt d'Orléans” şi speciile pe care 
aceasta le adăposteşte, inclusiv vulturul pescar, deoarece traseul aerian de sosire şi decolare a 
avioanelor este amplasat deasupra ZPS menţionate anterior şi s-ar recurge la plase-capcană şi 
focuri de armă pentru îndepărtarea păsărilor de pe aerodrom.
În al doilea rând, petiţionara atrage atenţia asupra unui nou proiect de extindere care ar viza 
transformarea acestui aerodrom în aeroport. 

Petiţia nr. 883/2005, adresată de dna Sylvie David-Rousseau 

Ca şi în cazul petiţiilor 185/2004, 261/2004, 37/2005 şi 580/2005, petiţionara atrage atenţia 
asupra proiectului de construire a şoselei de centură în jurul oraşului Orléans, de extindere a 
aerodromului din Saint-Denis-de-l'Hôtel şi a podului de traversare a Loarei la Jargeau pe 
motiv că ar afecta SIC (siturile de importanţă comunitară) şi ZPS menţionate anterior. În plus, 
petiţionara atrage atenţia asupra proiectului de deviere a autovehiculelor de mare tonaj de la 
Sully-sur-Loire deoarece ar afecta ZPS „Vallée de la Loire du Loiret”.

Petiţia nr. 117/2006, adresată de dna Janine Ben Amor, preşedinte al Asociaţiei Selle / Bied 
pentru Protecţia mediului din Gatinais 

Petiţionara atrage atenţia asupra proiectului cu privire la autostrada A19 între Artenay şi 
Courtenay, cu o lungime de 101 km, menită să faciliteze legătura dintre autostrăzile A10 şi 
A6 pe motiv că acest proiect (i) ar afecta semnificativ pânzele freatice de suprafaţă şi 
subterane şi captările de apă potabilă, (ii) ar afecta SIC „Marais de Sceaux et Mignerette", 
expunându-l unui risc de asanare şi (iii) ar atrage defrişarea masivului forestier Montargis şi 
ar pune în pericol chiropterele pe care le adăposteşte.

Petiţia nr. 914/2007, adresată de dl Claude Arenales, Secretar general al Confederaţiei 
pentru protecţia mediului şi calităţii vieţii

Ca şi în cazul petiţiilor nr.185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 şi 117/2006, 
petiţionarul atrage atenţia asupra proiectului de construire a şoselei de centură în jurul oraşului 
Orléans, de extindere a aerodromului din Saint-Denis-de-l'Hôtel şi de legătură la autostrada
A19. În plus, petiţionarul atrage atenţia asupra proiectului podului de traversare a Loarei la 
Sully-sur-Loire deoarece ar afecta ZPS „Vallée de la Loire du Loiret”.  

Petiţia nr. 1282/2007, adresată de dl Rémi Sallé, preşedintele Asociaţiei 4CASP (Chécy)

Petiţionarul atrage atenţia asupra proiectului de realizare a unui pod de traversare a Loarei 
care s-ar situa la Chécy, la est de zona metropolitană a oraşului Orléans, pe motiv că acest 
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proiect ar avea un impact negativ semnificativ (i) asupra unei zone de captare şi a unei pânze 
freatice şi (ii) asupra ZPS „Vallée de la Loire du Loiret”, precum şi asupra SIC „Vallée de la 
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire”.

II. Principalele dispoziţii ale dreptului comunitar aplicabile în cazul proiectelor de 
infrastructură ce fac obiectul petiţiilor nr. 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007 şi 1282/2007 

Înainte de prezentarea rezultatelor analizei tehnice şi juridice a petiţiilor vizate (a se vedea 
punctul III din prezenta comunicare scrisă), trebuie reamintite principalele instrumente şi 
dispoziţii din dreptul comunitar în materie de mediu aplicabile în cazul proiectelor ce fac 
obiectul petiţiilor menţionate. 

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului, din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale, 
precum şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

Având în vedere că zonele care, conform petiţionarilor, ar fi afectate de proiectele de 
infrastructură menţionate, sunt situri de importanţă comunitară şi arii de protecţie specială,
desemnate de Franţa conform directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE, precum şi elemente din 
reţeaua Natura 2000, se aplică prevederile directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE. 

În particular, vom face referire la articolul 6 alineatele (3)-(4) din Directiva 92/43/CEE.1

- Articolul 6 alineatul (3) prevede că toate planurile sau proiectele care nu vizează 
gestionarea SIC şi / sau ZPS, dar care pot afecta semnificativ SIC sau ZPS menţionate, 
trebuie să facă obiectul unei evaluări prealabile adecvate a consecinţelor sale, având în 
vedere obiectivele de conservare ale SIC sau ZPS respective şi a unei consultări publice. 

Autorităţile competente nu autorizează proiectului sau planul vizat decât după ce s-au
asigurat că nu va fi afectată integritatea SIC sau ZPS respective. 

- Totuşi, în temeiul articolului 6 alineatul (4), în ciuda concluziilor negative ale evaluării 
aferente (anumite proiecte sau planuri ar putea afecta integritatea SIC sau ZPS
menţionate), autorităţile competente pot autoriza planul sau proiectul vizat, cu condiţia să 
demonstreze (i) lipsa unor soluţii alternative, (ii) justificarea planului sau proiectului pe 
fondul unor motive imperative de interes public major (inclusiv de natură economică) şi 
(iii) programarea măsurilor compensatorii menite să garanteze coerenţa globală a reţelei 
Natura 2000. 

- Se va menţiona, în plus, articolul 12 alineatele (1) şi (4) din Directiva 92/43/CEE. 

- Articolul 12 alineatul (1) prevede că statele membre trebuie să pună la punct un sistem de 
protecţie strictă pentru speciile de animale prevăzute în anexa IV punctul a) din directiva 
92/43/CEE, indiferent dacă acestea trăiesc în situri de importanţă comunitară (SIC) sau nu. 

                                               
1 Articolul 7 din Directiva 92/43/CEE prevede că obligaţiile care decurg din aplicarea prevederilor articolului 6 
alineatele (2)-(4) se aplică şi în cazul proiectelor sau planurilor susceptibile de a polua sau deteriora habitatele 
păsărilor sălbatice sau de a le deranja, cu condiţia ca acestea să aibă un impact semnificativ asupra conservării 
speciilor menţionate.
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Un astfel de regim impune, cu precădere, punerea în aplicare a măsurilor care să permită, 
printre altele, evitarea oricăror perturbări intenţionate ale speciilor respective şi distrugerea 
zonelor de odihnă ale acestora. 

- Cu privire la articolul 12 alineatul (4), acesta prevede obligaţia statelor membre de a pune 
la punct un sistem de control care să garanteze că nicio captură sau moarte accidentală a
speciilor de animale menţionate în anexa IV punctul a) nu va avea efecte negative 
importante asupra speciilor respective. 

Directiva 85/337/CEE a Consiliului, din 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului (modificată prin directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE)

În temeiul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 85/337/CEE, autorităţile competente nu pot 
autoriza un proiect care ar putea afecta semnificativ mediul, fără o evaluare prealabilă a 
impactului acestuia asupra mediului (EIE).

Conform articolului 4 alineatul (1) din directiva menţionată, toate proiectele vizate în anexa I 
(cu excepţia celor vizate prin articolul alineatele (1) şi (2) sau care beneficiază de o derogare 
în temeiul articolului 2 alineatul (3)  trebuie să facă în mod obligatoriu obiectul unui EIE 
(studiu privind impactul asupra mediului) înaintea unei posibile autorizări. Sunt vizate cu 
precădere proiectele de (i) autostrăzi, (ii) şosele speciale, (iii) drumuri noi cu 4 benzi sau care
au o lungime de cel puţin 10 Km, (iv) proiectele de aliniere / extindere a unui drum existent 
cu cel puţin 2 benzi pentru transformarea acestuia într-unul cu 4 benzi sau mai multe, dacă 
secţiunea aliniată / extinsă are o lungime de cel puţin 10 Km şi (v) proiectele de aeroporturi, a 
căror pistă de decolare şi aterizare are cel puţin 2100 metri. 

Fiind vorba despre proiecte vizate în anexa II din Directiva 85/337/CEE, inclusiv lucrările de 
infrastructură care nu sunt vizate în anexa I menţionată şi proiectele de aerodromuri, 
autorităţile competente sunt cele care stabilesc, în conformitate cu prevederile articolului 4 
alineatul (2), de la caz la caz sau pe baza unor criterii prestabilite, dacă anumite proiecte 
trebuie să facă obiectul unui EIE prealabil. Totuşi, autorităţile respective nu beneficiază de o 
marjă totală de manevră, având în vedere că evaluarea după caz sau în baza unor criterii 
prestabilite trebuie să se bazeze, în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (3), pe 
criteriile enunţate în anexa III din Directiva 85/337/CEE. Cu alte cuvinte, autorităţile 
competente trebuie să ia în calcul, dacă este cazul, caracteristicile proiectului, amplasarea 
acestuia şi caracteristicile posibilului impact asupra mediului.

Trebuie reţinut faptul că opinia publică are, printre altele, un rol important, în sensul că are 
dreptul de a fi informată şi consultată cu privire la proiect, inclusiv de a emite un aviz. În ceea 
ce priveşte autorităţile competente, acestea trebuie „să ia în considerare” orice aviz emis, să 
informeze publicul cu privire la decizia sa finală de a autoriza sau nu proiectul respectiv şi să 
explice motivele alegerii sale. Trebuie adăugat faptul că persoanele din rândul opiniei publice 
care deţin suficiente interese pentru a acţiona, au dreptul de a formula un recurs în instanţă în
vederea contestării deciziei de autorizare a unui anumit proiect. 

Situaţia Convenţiei referitoare la protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, 
UNESCO (1972)

Există numeroşi petiţionari care au invocat necesitatea de respectare a Convenţiei privind 
protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (Paris, 1972). De fapt, regiunea Val de Loire dintre Sully-sur-
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Loire şi Chalonnes a fost inclusă în 2000, conform convenţiei menţionate, pe lista 
patrimoniului mondial, datorită elementelor sale peisagistice şi peisajului său cultural 
excepţional.1 Din acest punct de vedere, petiţionarii susţin că autorităţile franceze nu ar avea 
dreptul de a autoriza construirea podurilor de traversare a Loarei deoarece ar putea prejudicia 
peisajul văii Loarei, încălcând astfel convenţia respectivă.

În acest context, DG ENV (Direcţia Generală pentru Mediu) trebuie să precizeze că 
Comunitatea Europeană nu face parte din convenţia respectivă. Prin urmare, Comisia nu este 
competentă cu punerea în aplicare a acestei convenţii. Această competenţă aparţine exclusiv 
statului francez. 

III. Analiza tehnică şi juridică a proiectelor de infrastructură ce fac obiectul petiţiilor 
nr. 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 şi
1282/2007 în temeiul prevederilor de drept comunitar aplicabile. 

Pe baza informaţiilor comunicate de petiţionari şi de autorităţile franceze, precum şi în 
temeiul dispoziţiilor de drept comunitar aplicabile, DG ENV a efectuat o analiză tehnică şi 
juridică a tuturor proiectelor contestate de petiţionari. 

III.1 Şoseaua de centură din jurul oraşului Orléans (petiţiile nr. 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 580/2005, 883/2005, 914/2007)

Nu există un proiect pentru construirea şoselei de centură în jurul oraşului Orléans 
Contrar afirmaţiilor petiţionarilor, autorităţile franceze au informat în repetate rânduri DG 
ENV că nu există un astfel de proiect (departamental, regional sau de stat) de construire a unei 
şosele de centură în jurul oraşului Orléans. 

Diferitele proiecte de infrastructură ce fac obiectul petiţiilor menţionate anterior, sunt proiecte 
separate care nu prevăd o atare şosea de centură şi care trebuie avute în vedere separat. Nu s-a 
putut identifica, în mod special, nicio legătură funcţională care să interconecteze proiectele 
menţionate anterior. 

Prin urmare, DG ENV subliniază că toate aceste proiecte nu ar trebui să constituie aşadar 
obiectul aceluiaşi EIE, întrucât nu este vorba despre un proiect global, ci despre mai multe 
proiecte separate.

III.2 Extinderea aerodromului din Saint-Denis-de-l'Hôtel şi realizarea în viitor a unui 
aeroport de dimensiuni naţionale, respectiv europene (petiţiile nr. 580/2005, 
883/2005, 914/2007)

Extinderea aerodromului a făcut obiectul unui EIE şi al unei consultări publice

Contrar afirmaţiilor petiţionarilor, extinderea aerodromului din Saint-Denis-de-l'Hôtel 
realizată în 2003 a făcut obiectul unei consultări publice şi unui EIE, conform dispoziţiilor 
Directivei 85/337/EEC. 
Prin urmare, DG ENV subliniază faptul că extinderea a constat într-o mărire a pistei cu 392 m
                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/



CM\777276RO.doc 13/16 PE376.453v02-00

RO

care a trecut ulterior de la 1000 m la 1392 m, motiv pentru care nu era necesară realizarea 
unui EIE decât la cererea autorităţilor competente, în conformitate cu articolul 4 alineatele (2)
şi (3) din directiva 85/337/CEE (menţionată anterior). 

Nu există niciun impact semnificativ asupra speciilor de păsări sălbatice

În plus, analiza tehnică a elementelor de informare comunicate de autorităţile franceze 
demonstrează că acest aerodrom nu are niciun impact negativ semnificativ asupra speciilor de 
păsări sălbatice din ZPS „Forêt d'Orléans”, nici asupra celor prezente în ZPS „Vallée de la 
Loire du Loiret”. Cu alte cuvinte, aerodromul nu afectează deloc zonele de odihnă şi 
reproducere a speciilor menţionate şi nu le deranjează în mod semnificativ. În acest sens, vom 
preciza că riscurile de coliziune, măsurate la nivel naţional, sunt foarte limitate, deoarece se 
produc în mare parte la mai puţin de 15 m de sol. În acest sens, autorităţile competente au 
instalat dispozitive de îndepărtare al căror scop este acela de a evita survolarea aerodromului 
de către speciile de păsări sălbatice. De asemenea, vom sublinia faptul că studiul ornitologic 
al ZPS „Forêt d'Orléans” inclus în planul naţional de protejare a vulturului pescar (2006) nu a 
revelat nicio problemă particulară care să afecteze această specie. În concluzie, nu se poate 
identifica nicio încălcare a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE (inclusiv, cu precădere, a 
articolului 6 § 3 din aceasta). 

Nu există proiecte de extindere ulterioară

Cu privire la o nouă posibilă extindere a aerodromului din Saint-Denis-de-l'Hôtel care ar viza 
transformarea acestuia în aeroport naţional, respectiv european (vom aminti că acest aerodrom 
nu este folosit, datorită dimensiunilor sale, decât de avioane micim
, în scopuri turistice, sportive şi afaceri), autorităţile franceze au informat DG ENV de mai 
multe ori cu privire la absenţa unui astfel de proiect. 

III.3 Proiectul autostrăzii A19 (petiţiile 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007)

Contrar afirmaţiilor petiţionarilor, analiza tehnică a informaţiilor comunicate de către 
autorităţile franceze demonstrează că proiectul autostrăzii A 19 (cu o lungime de 101 km, ce 
leagă autostrăzile A6 şi A10)1 nu a avut niciun impact semnificativ asupra vreunui SIC, nici 
asupra vreunei specii de animale protejate şi nu a afectat apele subterane şi de suprafaţă,
inclusiv sursele de apă potabilă.

Vom adăuga că acest proiect a făcut obiectul unui EIE complet şi al unei consultări publice, 
conform prevederilor Directivei 85/337/CEE.

Cu privire la protecţia SIC:

Nu există niciun impact direct

Reamintim că proiectul autostrăzii A19 nu traversează niciun SIC, ci trece doar prin 
apropierea SIC „Marais de Sceaux et de Mignerette” şi a „Sites à chauve-souris de l'Est du 
Loiret”, de unde absenţa unui impact direct. Per total, nu se identifică nicio încălcare a 
articolului 6 alineatele (3) şi (4) din directiva 92/43/CEE. 
                                               
1 Punerea în funcţiune a autostrăzii A19 este prevăzută pentru vara lui 2009.
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Nu există niciun impact indirect semnificativ

Cu privire la SIC „Marais de Sceaux et de Mignerette”

Analiza tehnică a dosarului aferent întocmit de către antreprenor („maître d'ouvrage”), 
conform Legii privind apa şi Dosarului obligaţiilor de mediu ale statului1 relevă faptul că 
proiectul de autostradă menţionat nu va atrage niciun impact semnificativ asupra habitatelor 
naturale şi speciilor piscicole şi de alt tip – nu există niciun risc de asanare, de diminuare a 
potenţialului de inundare, nicio contaminare a apelor de suprafaţă, niciun impact semnificativ 
asupra alimentării zonelor umede ale SIC de apele subterane – din punctul de vedere al 
măsurilor de prevenire prevăzute în etapele operaţiunilor de construcţie şi exploatare 
(traversarea corespunzătoare a râurilor Petit Fusain şi Maurepas, recoltarea apelor de ploaie şi 
a altor substanţe prezente pe şosea). Cu alte cuvinte, proiectul autostrăzii A19 nu afectează
deloc obiectivele de conservare ale SIC. Nu se identifică nicio încălcare a directivei 
92/43/CEE. 

Cu privire la SIC „Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret”

Vom aminti că autostrada A19 va fi amplasată la 1 km de cuiburile chiropterelor, inclusiv ale 
celor din comuna Chantecoq, care adăposteşte 4 specii de chiroptere de interes comunitar 
(Rhinolophus, Myotis emarginatus, Myotis myotis şi Myotis beichsteini). Se va observa, de 
altfel, că văile Saint-Jacques şi La Claris, situate de-a lungul traseului autostrăzii, reprezintă 
posibile culoare de deplasare şi teritorii de vânătoare.

Analiza tehnică a documentelor şi informaţiilor furnizate de autorităţile franceze 
demonstrează că proiectul autostrăzii A19 nu va avea niciun impact semnificativ asupra 
cuiburilor chiropterelor, sau asupra chiropterelor. Mai mult, s-au luat şi se vor lua măsurile de 
prevenire şi reducere a riscurilor, prevăzute în etapele operaţiunilor de construcţie (limitarea 
defrişărilor, mecanisme de urmărire a chiropterelor etc.) şi de exploatare (bariere vegetale de
survol, permiţând chiropterelor să traverseze autostrada, fără riscul vreunei coliziuni). Nu se 
poate identifica nicio încălcare a directivei 92/43/CEE. 

Cu privire la protejarea chiropterelor din pădurea Montargis („Fôret Montargis”)

Nu există niciun impact direct sau indirect semnificativ

Deşi pădurea Montargis nu a fost desemnată drept SIC, aceasta adăposteşte chiroptere de 
interes comunitar. 

În acelaşi timp, deşi autostrada A19 trece prin liziera pădurii Montargis, analiza tehnică a 
documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de autorităţile franceze demonstrează că 
proiectul autostrăzii A19 nu are niciun impact negativ semnificativ asupra populaţiei de 
chiroptere şi aceasta, în virtutea măsurilor luate de prevenire şi reducere a riscurilor (defrişări 
limitate la 50 ha şi efectuate exclusiv pe timp de iarnă, nicio distrugere a cuiburilor, riscuri 
extrem de reduse de coliziune ca urmare a amplasării de pietriş şi de bariere vegetale de 
survol, limitarea defrişărilor în operaţiunile de construcţie etc.). Astfel, nu se poate identifica 
nicio încălcare a prevederilor articolului 12 din directiva 92/43/CEE. 
                                               
1 Reamintim că dosarul obligaţiilor de mediu ale statului se impune concesionarului prin contract. 
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III.4 Proiectul de deviere de la Fay-aux-Loges (petiţia 261/2004)

Nu există niciun impact direct sau indirect asupra Pădurii Orléans („Fôret d’Orléans”), nici 
asupra speciilor protejate

Contrar afirmaţiilor petiţionarilor, analiza tehnică a informaţiilor comunicate de autorităţile 
franceze demonstrează că proiectul de deviere de la Fay-aux-Loges (proiect pentru realizarea 
unui drum cu 2 x 1 benzi cu o lăţime totală de 15 m şi o lungime de 6,3 km), care a făcut 
obiectul unui EIE complet şi al unei consultări publice, conform prevederilor Directivei 
85/337/CEE (menţionată mai sus),1 nu va avea niciun impact asupra ZPS „Forêt d'Orléans".2

Amintim că acest proiect nu traversează nici SIC, nici ZPS, de unde absenţa unor impacturi
directe. În privinţa sectoarelor Puits Branger, La Queue, Canal d’Orléans şi Vallée du Cens 
care ar fi afectate de proiectul de deviere, este vorba despre zone umede artificiale care nu 
prezintă interes ornitologic major. Prin urmare, nu se identifică nicio încălcare a Directivei 
92/43/CEE.

III.5 Proiectele podurilor de traversare a Loarei (petiţiile 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 914/2007 şi 1282/2007)

Petiţionarii contestă proiectele privind realizarea a 4 poduri de traversare a Loarei (şi devierile
aferente), şi anume podul de la Meung-sur-Loire, de la Sully-sur-Loire şi de la Jargeau şi un 
proiect de pod amplasat la est de zona metropolitană a oraşului Orléans (denumit proiectul 
podului Chécy/Combleux), deoarece ar afecta semnificativ SIC „Vallée de la Loire de Tavers 
à Belleville-sur-Loire" şi ZPS „Vallée de la Loire du Loiret”.   

DG ENV aminteşte că, în prezent, niciunul dintre aceste poduri nu a fost autorizat. 
Procedurile care ar duce la o eventuală decizie a prefecturii de a autoriza lucrările sunt încă în 
stadiu incipient. Prin urmare, nu se identifică nicio încălcare a dreptului comunitar, inclusiv a 
Directivelor 85/337/CEE şi 92/43/CEE, şi aceasta având în vedere prevederile acestor două 
instrumente astfel cum sunt ele identificate în secţiunea II din prezenta comunicare scrisă.   

Podurile de la Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire şi de la Jargeau 

Traseele podurilor de la Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire şi Jargeau (şi a devierilor asociate) 
au fost stopate. În acelaşi timp, proiectele în sine nu au fost autorizate nici până astăzi. 

În special, înainte de acordarea aprobărilor de către prefectură, trebuie finalizate mai întâi 
EIE, împreună cu un studiu care trebuie să aibă în vedere impactul cumulativ susceptibil de a 
afecta în mod semnificativ SIC „Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" şi ZPS 
„Vallée de la Loire du Loiret" şi care ar rezulta din realizarea celor trei poduri vizate. Or, 
autorităţile franceze au informat DG ENV că proiectul de realizare a acestui studiu 
suplimentar a fost notificat prestatorului în 25 iunie 2008 şi că nu va fi finalizat decât la 
sfârşitul lui 2009. 

                                               
1 Reamintim că judecătorul francez pe probleme administrative a decis că EIE efectuat înaintea autorizării 
proiectului era complet.
2 Conform recursului administrativ iniţiat de comuna Donnery, lucrările de realizare a devierii Fay-aux-Loges nu 
au fost încă iniţiate, deşi proiectul a fost autorizat în septembrie 2005.
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După transmiterea concluziilor acestui studiu suplimentar, acestea vor fi integrate în EIE 
realizate pentru fiecare dintre proiectele de poduri care vor fi şi ele incluse în dosarele de 
anchetă anterior declaraţiei de interes public, constituite pentru fiecare proiect de pod. Se vor 
derula anchete publice în cadrul cărora publicul va avea ocazia de a emite opinii. Numai în 
momentul acestor investigaţii publice, prefectul judeţului va decide dacă se vor adopta sau nu 
hotărâri care să autorizeze proiectele menţionate.

Luând în considerare cele de mai sus, în prezent, podurile de la Meung-sur-Loire, Sully-sur-
Loire şi de la Jargeau sunt numai în stadiul de proiect (nici nu s-au luat decizii cu privire la 
tipurile de lucrări). Procedurile de autorizare sunt doar în stadiu preliminar. Nu există în 
prezent nicio garanţie că se vor construi podurile respective. Nu se identifică nicio încălcare a 
dreptului comunitar. 

Podul de la Chécy/Combleux 

DG ENV subliniază că procedura de autorizare pentru realizarea unui pod de traversare a 
Loarei la est de zona metropolitană a oraşului Orléans nu a fost încă lansată. 

Un astfel de proiect nu a fost încă menţionat până în prezent decât în proiectul Schemei de 
Coerenţă Teritorială (SCOT) al municipalităţii Orléans Val de Loire. În acest sens, trebuie 
amintite următoarele: 
Pe de o parte, SCOT a Orléans Val de Loire a constituit obiectul unei anchete publice în 
perioada 15 septembrie 2008 - 15 octombrie 2008. Or, Comisia de anchetă publică a depus 
raportul la 19 noiembrie 2008, în care formulează o obiecţie cu privire la proiectul podului de 
la Chécy/Combleux indicând că realizarea sa nu ar fi de dorit având în vedere calitatea 
biologică a Loarei. SCOT ar trebui să fie aprobată la finele lui decembrie 2008. 

Pe de altă parte, o SCOT nu este un document prescriptiv în sensul că nu obligă autorităţile 
competente să pună în aplicare proiectele de infrastructură, inclusiv podul de la 
Chécy/Combleux, menţionat anterior.


