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 Framställning 0185/2004, ingiven av A. Terrazoni (troligtvis fransk medborgare), för 
Association contre le grand contournement d’Orléans et le massacre de la Sologne, om 
ringledsprojektet i Orléans.

 Framställning 0261/2004, ingiven av Jean de la Forge (fransk medborgare), för 
Comité de défense rural Donnery/ Fay-aux-Loges, om ringledsprojektet i Orléans.

 Framställning 0037/2005, ingiven av Laurence de la Martinière (fransk medborgare), 
för organisationen A.D.I.P.H.C.M., om motorvägsringleden runt Orléans

 Framställning 0580/2005, ingiven av Anne Joëlle Legourd, (fransk medborgare), för 
föreningen Le Carillon de Combreux, om utbyggnaden av en flygplatsinfrastruktur i 
ett skyddat område (Natura 2000)

 Framställning 0883/2005, ingiven av Sylvie David - Rousseau (fransk medborgare), 
om hur de lokala myndigheterna i Loiret överträder direktiven 79/409/EG och 
92/43/EG om bevarandet av vilda fåglar och bevarande av livsmiljöer

 Framställning 0117/2006NRMSG, ingiven av Janine Ben Amor (fransk medborgare), 
undertecknad av mer än 5 personer, för Association la Selle/Bied pour la Protection de 
l'Environnement du Gatinais, om bygget av motorväg A19 – Artenay–Courtenay 
(Loiret) och överträdelser av EU:s miljödirektiv

 Framställning 0914/2007, ingiven av Claude Arenales, för organisationen SEQV, om 
ringleden i Orléans och andra projekt för flygplats- och motorvägsinfrastruktur

 Framställning 1282/2007 ingiven av Rémi Sallé (fransk medborgare), för 
föreningen 4CASP, om miljöpåverkan från ett broprojekt över Loire, öster om 
Orléans, i samband med ringleden runt Orléans (”le grand contournement”)
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1. Sammanfattningar av framställningarna

Framställning 0185/2004
Framställaren uttrycker oro över att ringledsprojektet i Orléans skulle skada miljön. Han 
framhåller att det ska byggas tre broar över Loirefloden, i ett område som finns med på 
Unescos lista över världsarv. Projektet inbegriper 300 km motorväg, som skulle gå genom 
områden som skyddas av Natura 2000 och förstöra en stor del av naturområdet Sologne. Det 
ursprungliga mycket omfattande projektet ska ha delats upp i mindre delar för att kringgå den 
miljökonsekvensbedömning som föreskrivs i direktiv 97/11/EG och samrådet med den 
berörda allmänheten. Dessutom fruktar framställaren att det skett en överträdelse av 
direktiv 93/37/EEG om förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för 
bygg- och anläggningsarbeten. 

Framställning 0261/2004
Framställaren anser att ringledsprojektet i Orléans inte följer skyddsbestämmelserna för vilda 
djur och växter i Natura 2000-programmet. Enligt honom har de lokala myndigheterna delat 
upp projektet för att slippa att göra en miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
direktiv 97/11/EG och samrådet med allmänheten. Man har även kringgått EU:s 
konkurrensregler, eftersom inget större projekt har offentliggjorts på unionsnivå.

Framställning 0037/2005
Framställaren uppger att Conseil Général [ung. landstinget] i Loiret har beslutat att bygga en 
ringled runt Orléans med förorter som skulle medföra katastrofala miljökonsekvenser för de 
berörda landsbygdskommunerna. Syftet skulle vara att underlätta lastbilstrafiken runt Orléans 
och avleda den till ytterområdena. Enligt framställaren vill Conseil Général genomföra 
projektet utan att motivera sina beslut. Hon beskyller Conseil Général för att ha ”styckat upp” 
planen för att slippa miljöundersökningar, vilket hade varit obligatoriskt för projektet i dess 
helhet. Enligt framställaren undviker de ansvariga dessutom att informera väljarna om de 
verkliga konsekvenserna av ringleden och om de enorma kostnaderna för projektet. 

Framställning 0580/2005
Framställaren, som är ordförande i en förening, motsätter sig att man bryter mot 
gemenskapens lagstiftning när det gäller miljökonsekvensbedömning och skydd av vilda djur 
och växter, i samband med genomförandet av en övergripande stadsplan som inbegriper 
utbyggnad av motorvägs- och flygplatsstrukturer utan konsekvensundersökning av arbetets 
inverkan på skyddade områden (Orléansskogen, Loiredalen) som ingår i Natura 2000.

Framställning 0883/2005
Framställaren påpekar att Conseil Général [ung. landstinget] i Loiret har tagit fram tre projekt 
för regional utveckling som bryter mot direktiven 79/409/EG och 92/43/EG om bevarandet av 
vilda fåglar och bevarandet av livsmiljöer: ringledsprojektet i Sully sur Loire, utbyggnaden av 
flygfältet Saint-Denis de l'Hôtel och ringledsprojektet i Orléans. Framställaren hävdar att 
dessa projekt riskerar att skada områden som ingår i eller är kvalificerade för att ingå i 
nätverket Natura 2000, och att de lokala myndigheterna inte har gjort den 
miljökonsekvensbedömning som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna.

Framställning 0117/2006
Framställaren påpekar att motorväg A19 – Artenay–Courtenay (Loiret) kommer att göra 
bestående skada på miljön. Arbetet med den framtida motorvägen beräknas pågå 2006 till 
2009 och innebär att en över en kilometer lång viadukt byggs över Loingdalen. Enligt 
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framställaren ger inte den genomförda konsekvensbedömningen av motorvägen någon korrekt 
bedömning av konsekvenserna, eftersom bedömningen av de flesta känsliga frågorna läggs 
över på koncessionären. Hon uppger även att projektet inbegriper ytterligare vägprojekt för 
sträckan Artenay-Meung sur Loire/Baule, vilket innebär att ännu en viadukt byggs över 
Loirefloden, genom Sologne, vidare österut och över Loire igen, som skulle ha direkt 
inverkan på flera områden som ingår i Natura 2000. Hon begär att Europaparlamentet 
omedelbart agerar för att stoppa dessa projekt. 

Framställning 0914/2007
Framställaren opponerar sig mot de offentliga arbeten som Conseil Général [ung. landstinget] 
i Loiret planerar att genomföra, med samma argument som framförs i framställning 185/04 
och de efterföljande framställningarna, och bifogar en cd som ska bevisa existensen av ett 
mastodontprojekt för trafikleder som ska omge Orléans industriella och urbana kärna. 

Framställning 1282/2007
Framställaren motsätter sig ett projekt som går ut på att bygga en bro över floden Loire, öster 
om Orléans, och hävdar att de båda möjliga placeringarna av denna bro, Chécy och 
Combleux, ligger i områden som är skyddade av EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv. Enligt 
framställaren skulle bron bli den fjärde över Loire och en del av ringleden runt Orléans (”le 
grand contournement”). Framställaren förklarar att denna fjärde bro över Loire, till skillnad 
från de andra tre projekten, inte stöds av Conseil Général [ung. landstinget], utan av 
kommunen (”l’agglomeration”). Framställaren vidhåller att detta fjärde broprojekt skulle 
skada miljön i mycket hög grad, särskilt som Chécy är ett översvämningsdrabbat område. 
Framställaren ifrågasätter behovet av denna bro och ber Europaparlamentet att se över detta 
projekt mot bakgrund av utredningarna om ringleden runt Orléans. 

2. Tillåtlighet

Framställning 185/2004 förklarades tillåtlig den 15 juli 2004. 
Framställning 261/2004 förklarades tillåtlig den 16 september 2004. 
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 175.4 i arbetsordningen).

Framställning 37/2005 förklarades tillåtlig den 17 maj 2005. 
Framställning 580/2005 förklarades tillåtlig den 14 oktober 2005. 
Framställning 883/2005 förklarades tillåtlig den 10 februari 2006. 
Framställning 0914/2007 förklarades tillåtlig den 19 februari 2008.
Framställning 1282/2007 förklarades tillåtlig den 30 april 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2004.

Framställarna hävdar att genom ”uppstyckningen” av det stora ringledsprojektet i Orléans, 
som innebär att man ska bygga tre broar över Loirefloden och närmare 300 kilometer 
motorväg, motortrafikleder och nya vägar med fyra körfält, undviker Conseil Général
[ung. landstinget] anbudsförfarande och kan därmed favorisera lokala företag, som redan ska 
ha gjort ett offentligt uttalande om detta (jfr. tidningsartikeln ”la république du centre” från 
tisdagen den 25 juni 2002 – en artikel som inte översänts till kommissionen).

Det bifogade materialet i framställning 185/2004 är inte tillräckligt för att förmoda att det 
förekommit någon överträdelse av artikel 6.4 i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 
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om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg-
och anläggningsarbeten1, i vilken följande fastställs: ”ett arbete eller en upphandling får inte 
delas upp i syfte att kringgå tillämpningen av detta direktiv.”

Det enda meddelande om offentlig upphandling som framställarna inkommit med är daterat 
den 18 december 2003 och har offentliggjorts på nationell nivå. Det gäller ”topografiska 
undersökningar av broar över Loirefloden”, som delats upp i tre delprojekt, och som i själva 
verket måste betecknas som en upphandling av offentliga tjänster enligt rådets 
direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid upphandling av 
offentliga tjänster, ändrat genom direktiv 97/52/EG2.

En sökning i databasen TED, som tillhör Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella 
publikationer, visar att meddelandet som offentliggjordes på nationell nivå även 
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning med 
referensnummer 2003/S 243-216445. Man verkar således inte ha varit ovetande om 
artikel 15.2 och artikel 7 i direktiv 92/50/EEG ändrat genom direktiv 97/52/EG, där det 
föreskrivs att ett meddelande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning när 
tjänstekontraktets värde överstiger 200 000 särskilda dragningsrätter. 

Det framgår även av TED-databasen att motorväg A19, som är en viktig del av 
ringledsprojektet i Orléans som framställaren ifrågasätter, har tagits upp i två 
offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning 
(referensnummer 2003/S 88-078517 och 2003/S 54-046710) inför tilldelning av en 
koncession avseende offentliga arbeten som omfattar utformning, bygge, drift och underhåll, 
på egen risk, av sträckan Artenay–Courtenay på motorväg A19 (cirka 100 kilometer). När det 
gäller detta arbete verkar man således inte ha varit ovetande om att det enligt artiklarna 3.1 
och 11.3 i direktiv 93/37/EEG är obligatoriskt att offentliggöra ett koncessionsmeddelande 
om offentliga arbeten i Europeiska unionens officiella tidning. 

Då framställarna inte inkommit med upplysningar som bevisar att man skulle ha varit 
ovetande om direktiven om offentlig upphandling, går det inte att sluta sig till att det 
förekommit någon överträdelse av gemenskapsrätten. 

Framställarna anser att uppdelningen av projektet innebar en överträdelse av bestämmelserna i 
direktiv 85/337/EEG ändrat genom direktiv 97/11/EG (miljökonsekvensdirektivet)3. 
Framställning 185/2004 innehåller ett relevant utdrag ur direktivet. I direktivet föreskrivs att 
en miljökonsekvensbedömning ska göras innan beslut kan fattas om tillstånd för att 
genomföra projekt som omfattas av direktivet och som kan orsaka allvarlig miljöförstöring. I 
beslutet måste hänsyn tas till upplysningarna om miljön och resultaten av samrådet med den 
berörda allmänheten.

Det framgår tydligt av direktivet (som hänvisar till ”projektet som helhet”, vilket 
framställaren understryker) och EG-domstolens rättspraxis vad gäller 
miljökonsekvensbedömning att projekt bör behandlas i sin helhet och inte delas upp i syfte att 
kringgå miljökonsekvensbedömningen. Framställarens upplysningar är inte tillräckliga för att 
fastställa hur projektet förhåller sig till miljökonsekvensbedömningen eller fastställa om 

                                               
1 EGT L 199, 9.8.1993, s. 54.
2 EGT L 209, 24.7.1992, s. 1, och EGT L 328, 28.11.1997, s. 1.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 och EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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projektet beviljats tillstånd. De uppgifter som har framförts visar inte på någon överträdelse 
av direktivet som skulle kräva att kommissionen inleder en undersökning. 

Vad gäller direktiv 92/43/EEG (livsmiljödirektivet)1, nämner framställaren att projektet skulle 
kunna skada ett antal områden som Frankrike föreslagit inom ramen för direktivet, men ger 
inga bevis för påståendet. Kommissionen kommer att kontakta framställaren och be om 
ytterligare upplysningar för att kunna göra en riktig bedömning av situationen.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 oktober 2005.

I framställningarna motsätter man sig ringledsprojektet i Orléans som innebär att det byggs tre 
broar över Loirefloden och närmare 300 km motorväg, motortrafikleder och nya vägar med 
fyra körfält. Projektet uppges kunna skada två områden som föreslås vara av 
gemenskapsintresse: La Sologne (FR2402001) och Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire (FR2400528) samt ett särskilt skyddsområde för vilda fåglar Vallée de la 
Loire et du Loiret (FR2410017) och två viktiga områden för bevarandet av vilda fåglar.

Kommissionen beslöt att inleda en undersökning och begärde upplysningar från de franska 
myndigheterna i november 2004. Kommissionen ville ha upplysningar om projektets 
utformning, exakta omfattning och hur långt framskridet det var samt hur det förhöll sig till 
bestämmelserna i direktiv 79/409/EEG2 om bevarandet av vilda fåglar, direktiv 92/43/EEG3

om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter och direktiv 85/337/EG4 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom 
direktiv 97/11/EEG5. 

Under ”paketmötet” om miljörelaterade förundersökningar som hölls i januari 2005 och i en 
skrivelse som kommissionen mottog i maj 2005 uppgav de franska myndigheterna att Conseil 
Général i Loiret inte hade bekräftat genomförandet av det stora ringledsprojektet i Orléans. 
Myndigheterna uppgav att tre punktinsatser skulle genomföras: omläggningen av RD921 i 
Fay-aux-Loges och två broar över Loirefloden. Omläggningen av RD 921 skulle beröra det 
särskilda skyddsområdet FR 2410018 Forêt d'Orléans. Kommissionen mottog 
konsekvensundersökningen avseende projektets inverkan på detta område i maj 2005. Vad 
gäller de två andra projekten befinner man sig i förberedelsestadiet av beslutsförfarandet. 
Konsekvensundersökningarna av de två projekten utformas för närvarande och de viktiga 
områdena för bevarandet av vilda fåglar som kan komma att beröras av dessa projekt har ännu 
inte identifierats. De franska myndigheterna har åtagit sig att informera kommissionen om hur 
de tre projekten fortskrider och hur de påverkar berörda gemenskapsområden samt om 
klassificeringen som särskilt skyddsområde av de två viktiga områden för bevarandet av vilda 
fåglar som berörs (Marlié och Baule). 

Kommissionen kommer att underrätta utskottet för framställningar om hur ärendet utvecklar 
sig. 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
3 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
4 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
5 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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5. Kommissionens svar, mottaget den 12 maj 2006, angående framställning 0883/2005.

I framställningen motsätter man sig tre projekt som utförs av Conseil Général i Loiret, 
nämligen
1. att bygga en ringled i Orléans och en bro över Loirefloden väster om Jargeau (projektet 

tas även upp i framställningarna 0185/2004, 0261/2004 och 0037/2005), 
2. att bygga ut flygfältet Saint Denis de l'Hôtel, och 

3. att avleda lastbilstrafiken från kommunen Sully. 

Projekten skulle kunna skada två områden av gemenskapsintresse, La Sologne (FR2402001) 
och La Loire (FR2400528) samt ett särskilt skyddsområde för vilda fåglar, Vallée de la Loire 
et du Loiret (FR2410017).

Kommissionens kommentarer 

Vad gäller ringledsprojektet i Orléans, inledde kommissionen en undersökning 2004, till följd 
av framställning 0185/2004. Som uppgavs i föregående meddelande om framställningarna 
0185/2004, 0261/2004 och 0037/2005, framgår det av undersökningen att Conseil Général i 
Loiret hittills inte har bekräftat genomförandet av det stora ringledsprojektet i Orléans. 
Myndigheterna uppgav att tre punktinsatser skulle genomföras: omläggningen av RD921 i 
Fay-aux-Loges och två broar över Loirefloden. Broprojektet väster om Jargeau som 
framställaren motsätter sig omfattas av nämnda undersökning. Omläggningen av RD921 
skulle beröra det särskilda skyddsområdet FR2410018 Forêt d'Orléans. Kommissionen 
utvärderar för närvarande den undersökning som gjorts av projektets konsekvenser för detta 
område. Vad gäller de två andra projekten befinner man sig i förberedelsestadiet av 
beslutsförfarandet. Konsekvensundersökningarna avseende de två projekten utformas för 
närvarande, och de viktiga områdena för bevarandet av vilda fåglar som kan komma att 
beröras av dessa projekt har ännu inte identifierats. Ett tekniskt möte mellan de franska 
myndigheterna och kommissionen kommer att äga rum inom kort för att klargöra l) om den 
konsekvensbedömning som gjorts av ringledsprojektet i Orléans var tillräcklig 2) vilka 
försiktighetsåtgärder som föreslås 3) huruvida projektet är ett helhetsprojekt eller inte.

 Under förberedelserna inför mötet och under mötet kommer kommissionen även att fråga ut 
de franska myndigheterna om utformningen och den exakta omfattningen av de två andra 
projekten som framställaren motsätter sig, samt hur långt framskridna de är (utbyggnaden av 
flygfältet Saint Denis de l'Hôtel och avledandet av lastbilstrafiken i kommunen Sully), samt 
om efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 79/409/EEG1 om bevarandet av vilda fåglar, 
direktiv 92/43/EEG2 om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
direktiv 85/337/EG3 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt, ändrat genom direktiv 97/11/EEG4. 

Kommissionen kommer att underrätta utskottet för framställningar om hur ärendet utvecklar 
sig.

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
4 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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6. Kommissionens svar, mottaget den 4 juli 2006.

Som uppgavs i föregående meddelande, har kommissionen beslutat att inleda en 
undersökning. Två gånger har kommissionen har begärt upplysningar från de franska 
myndigheterna. Kommissionen vill ha upplysningar om projektets utformning, dess exakta 
omfattning och hur långt framskridet det är samt hur det förhåller sig till bestämmelserna i 
direktiv 79/409/EEG1 om bevarandet av vilda fåglar, direktiv 92/43/EEG2 om bevarandet av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter, och direktiv 85/337/EG3 om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom direktiv 97/11/EEG4. Ärendet 
diskuterades under de s.k. paketmöten om miljörelaterade förundersökningar som ägt rum. 

Under paketmötet den 20 januari 2006 enades de franska myndigheterna och kommissionen 
om att anordna ett tekniskt möte som ska äga rum i september 2006 för att klarlägga l) om den 
konsekvensbedömning som gjorts var tillräcklig 2) vilka försiktighetsåtgärder som föreslås 
3) huruvida projektet som framställarna motsätter sig är ett helhetsprojekt eller inte. 

Kommissionen meddelar utskottet för framställningar att undersökningen även omfattar
framställning 117/2006 om bygget av motorväg A19 Artenay-Courtenay samt 
framställningarna 580/2005 och 883/2005. Kommissionen kommer att underrätta utskottet för 
framställningar om hur ärendet utvecklar sig.

7. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 
0914/2007 och 1282/2007

I alla framställningarna motsätter man sig en samling väg- och motorvägsinfrastrukturer som 
ska byggas i och runtom Orléans med förorter (departementet Loiret, Frankrike). Därför 
behandlas dessa framställningar i ett enda meddelande. Utskottet för framställningar har också 
alltid behandlat framställningarna tillsammans, vilket framkommer av utskottets rapport av 
den 20 november 2007 om underökningsuppdraget i Paris och Loiret 1–2 oktober 2007 
avseende framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 
0117/2006 och 0914/2007 (framställning 1282/2007 mottogs av utskottet i december 2007).

Kommissionens tekniska och rättsliga undersökning av de upplysningar och dokument som 
framställarna och de franska myndigheterna inkommit med visar att inget av de 
infrastrukturprojekt som tas upp i framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 och 1282/2007 innebär någon överträdelse av 
gemenskapens miljölagstiftning.

För att utskottet för framställningar ska ha en utförlig sammanfattning av den undersökning 
kommissionen genomfört och som lett fram till denna slutsats innehåller detta meddelande en 
bilaga med en genomgång av innehållet i varje framställning (del I) och de tillämpliga 
bestämmelserna i gemenskapsrätten (del II) samt med förtydliganden av slutsatserna av den 
tekniska och rättsliga undersökningen (del III).

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
4 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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BILAGA

till kommissionens meddelande 
om framställningarna 

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

Denna bilaga innehåller en kort genomgång av varje framställning samt den tekniska och 
rättsliga analys av framställarnas klagomål som Europeiska kommissionens generaldirektorat 
för miljö (GD Miljö) gjort. 

I. Innehållet i framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 
0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 och 1282/2007

Framställningarna 0185/2004, 0261/2004 och 0037/2005, ingivna av A. Terrazoni, 
Jean de la Forge (ordförande för Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges) och 
Laurence de la Martinière från organisationen ADIPHCM 

Framställarna motsätter sig ett ringledsprojekt i Orléans som inbegriper 300 kilometer 
motorväg, trafikleder och vägar som ska vara öppna för internationell trafik samt tre broar 
över Loirefloden i Meung-sur-Loire, Jargeau och Sully-sur-Loire. Projekten skulle påverka 
flera Natura 2000-områden, däribland området av gemenskapsintresse Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire och det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire du Loiret. 
Framställarna framhåller även att projekten utgör ett enda projekt som därmed borde ha 
genomgått en enda heltäckande miljökonsekvensbedömning samt att allmänheten inte 
informerats om projekten. 

Framställning 0580/200, ingiven av Anne Joëlle Legourg, ordförande för föreningen 
Le Carillon de Combreux 

Framställaren motsätter sig i första hand en utbyggnad av flygfältet Saint-Denis-de-l'Hôtel, 
som ingår i nämnda ringledsprojekt i Orléans. Projektet skulle inbegripa en förlängning och 
utbyggnad av start- och landningsbanan samt en modernisering av anläggningen. 
Framhållaren menar att projektet utförs utan samråd med allmänheten. Dessutom skulle 
utbyggnaden i synnerhet påverka det särskilda skyddsområdet Forêt d'Orléans och de arter 
som lever där, däribland fiskljuse, eftersom flygplanen passerar just ovanför detta område och 
man skulle använda sig av fångstnät och gevärsskott för att avlägsna fåglarna från flygfältet. 

Framställaren motsätter sig även att ännu en utbyggnad görs i syfte att göra om flygfältet till 
flygplats. 

Framställning 0883/2005, ingiven av Sylvie David-Rousseau 

I likhet med framställarna för framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005 och 
0580/2005, motsätter sig framställaren ringledsprojektet i Orléans, utbyggnaden av flygfältet 
Saint-Denis-de-l'Hôtel och broprojektet i Jargeau eftersom dessa projekt skulle påverka 
nämnda områden av gemenskapsintresse och särskilda skyddsområden. För övrigt motsätter 
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sig framställaren avledningen av lastbilstrafik i Sully-sur-Loire på grund av konsekvenserna 
för det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire du Loiret. 

Framställning 0117/2006, ingiven av Janine Ben Amor, ordförande för Association de la 
Selle/Bied pour la Protection de l'Environnement du Gatinais 

Framställaren motsätter sig den planerade motorvägsförbindelsen A19 mellan Artenay och 
Courtenay med en sträcka på 101 kilometer i syfte att förbinda motorvägarna A10 och A6, 
eftersom projektet i) skulle göra stor skada på akvifärer på olika nivåer och vattenledningar, 
ii) riskerar att torrlägga området av gemenskapsintresse Marais de Sceaux et Mignerette och 
iii) skulle leda till en röjning av skogsmassivet i Montargis och utgöra ett hot mot 
fladdermössen som lever där. 

Framställning 0914/2007, ingiven av Claude Arenales, generalsekreterare för la 
Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie

I likhet med framställarna för framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005 och 0117/2006, motsätter sig framställaren ringledsprojektet i Orléans, 
utbyggnaden av flygfältet Saint-Denis-de-l'Hôtel och motorvägsförbindelsen A19. 
Framställaren motsätter sig även broprojektet i Sully-sur-Loire eftersom att det skulle påverka 
det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire du Loiret. 

Framställning 1282/2007, ingiven av Rémi Sallé, ordförande för föreningen 4CASP 
(Chécy)

Framställaren motsätter sig att man bygger en bro över Loirefloden i Chécy, öster om Orléans 
med förorter, eftersom projektet i) skulle göra stor skada på ett område med ledningar och 
grundvatten samt ii) på det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire du Loiret och området 
av gemenskapsintresse Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire.

II. De viktigaste bestämmelserna i gemenskapsrätten som är tillämpliga på de 
infrastrukturprojekt som tas upp i framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 
0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 0117/2006, 0914/2007 och 1282/2007 

Innan resultaten av den tekniska och rättsliga analysen av framställningarna presenteras (se 
punkt III i meddelandet), är det lämpligt att gå igenom de viktigaste instrument och 
bestämmelser i gemenskapens miljölagstiftning som är tillämpliga på de projekt som tas upp i 
framställningarna. 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar och rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter 

Eftersom dessa områden, som enligt framställarna skulle påverkas av infrastrukturprojekten, 
är områden av gemenskapsintresse och särskilda skyddsområden som i enlighet med 
direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG utsetts av Frankrike för att ingå i nätverket 
Natura 2000, är direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG tillämpliga. 
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Av särskild relevans är artikel 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG.1

− I artikel 6.3 fastslås att alla planer eller projekt som inte avser skötseln och förvaltningen 
av ett område av gemenskapsintresse och/eller ett särskilt skyddsområde, men som kan 
påverka området på ett betydande sätt, måste på lämpligt sätt bedömas med avseende på 
konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Samråd med 
allmänheten föreskrivs även. 

Berörda myndigheter ske ge tillstånd till projektet eller planen först när de fått en försäkran 
om att det berörda området inte kommer att ta skada.

− I artikel 6.4 fastställs emellertid att, trots att en plan eller ett projekt fått en negativ 
bedömning (det vill säga att det berörda området skulle kunna ta skada av planen eller 
projektet), kan berörda myndigheter godkänna planen eller projektet om i) alternativa 
lösningar saknas, ii) planen eller projektet behövs på grund av tvingande orsaker som har 
ett väsentligt allmänintresse (inbegripet orsaker av ekonomisk karaktär) och 
iii) kompensationsåtgärderna för att säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir 
sammanhängande. 

− Även artikel 12.1 och 12.4 i direktiv 92/43/EEG är tillämpbar. 

− I artikel 12.1 fastställs att medlemsstaterna ska införa ett strikt skyddssystem för de 
djurarter som finns förtecknande i bilaga 4 a i direktiv 92/43/EEG, oavsett om de lever i 
ett område av gemenskapsintresse eller inte. Ett sådant system måste bland annat innehålla 
åtgärder för att undvika att avsiktligt störa dessa arter och att förstöra deras rastplatser. 

− I artikel 12.4 fastställs att medlemsstaterna ska införa ett system för övervakning så att 
oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som nämns i bilaga 4 a inte får 
betydande negativa följder för de berörda arterna. 

Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG) 

Enligt artikel 2.1 i direktiv 85/337/EEG kan inte berörda myndigheter ge tillstånd för projekt 
som kan ha betydande miljöpåverkan utan att en miljökonsekvensbedömning dessförinnan har 
utförts. 

I enlighet med artikel 4.1, måste alla projekt som avses i direktivets bilaga 1 (utom de projekt 
som avses i artikel 1.2 eller som i enlighet med artikel 2.3 undantas) genomgå en 
miljökonsekvensbedömning innan de kan tilldelas eventuellt tillstånd. Detta gäller i synnerhet 
projekt för i) motorvägar, ii) motortrafikleder, iii) nya vägar med fyra eller flera körfält som är 
10 km långa eller mer, iv) uträtning och/eller breddning av en befintlig väg med två eller flera 
körfält så att den får fyra eller flera körfält, där en sådan uträtad och/eller breddad sträcka är 
10 km lång eller mer, och v) flygplatser med en banlängd av 2 100 m eller mer. 

                                               
1 I artikel 7 i direktiv 92/43/EEG fastslås att förpliktelser som uppstår till följd av artikel 6.2–6.4 även gäller 
projekt eller planer som kan förorena, försämra eller störa habitaten för vilda fågelarter, om sådana inverkningar 
kan ha betydande konsekvenser för bevarandet av dessa arter. 
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Vad gäller de projekt som avses i bilaga II till direktiv 85/337/EEG, däribland 
infrastrukturprojekt som inte avses i bilaga I och anläggning av flygfält, är det berörda 
myndigheter som, enligt artikel 4.2, som från fall till fall eller enligt fastställda kriterier 
bestämmer om projektet måste genomgå en miljökonsekvensbedömning. Myndigheterna har 
dock inte full handlingsfrihet, eftersom i enlighet med artikel 4.3 granskningen från fall till 
fall eller de fastställda kriterierna måste grundas på de urvalskriterier som fastställts i bilaga 
III till direktiv 85/337/EEG. Berörda myndigheter måste med andra ord vid behov beakta 
projektets karakteristiska egenskaper, lokalisering och de potentiella miljöeffekternas 
karakteristiska egenskaper.

Det bör framhållas att samråd med allmänheten är obligatoriskt, och att allmänheten har rätt 
att bli informerad och att yttra sig och därför har en viktig roll. Berörda myndigheter är 
skyldiga att beakta allmänhetens yttranden samt att informera allmänheten om sitt slutgiltiga 
beslut att bevilja eller avslå projektet och redovisa skälen till beslutet. Det kan tilläggas att 
medlemmar av den berörda allmänheten som har ett tillräckligt intresse av att agera i frågan 
har rätt att vända sig till en domstol för att bestrida ett beslut om tillstånd till ett visst projekt. 

Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972)

Flera av framställarna har nämnt hur viktigt det är att efterleva den konvention om skydd för 
världens kultur- och naturarv som Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur upprättat (Paris, 1972). Loiredalen mellan Sully-sur-Loire och Chalonnes infördes 
år 2000 i enlighet med denna konvention på listan över världsarv på grund av dess specifika 
geografiska landskap och kulturlandskap.1 Framställarna framhåller att de franska 
myndigheterna inte kan bevilja bygget av broar över Loirefloden eftersom det skulle skada 
Loiredalens landskap, vilket är en överträdelse av nämnda konvention. 

GD Miljö måste i detta sammanhang precisera att EU inte är part i nämnda konvention. 
Därmed har inte kommissionen någon behörighet när det gäller tillämpningen av 
konventionen, utan detta angår endast franska staten. 

III. Teknisk och rättslig analys av de infrastrukturprojekt som tas upp i 
framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0580/2005, 0883/2005, 
0117/2006, 0914/2007 och 1282/2007 mot bakgrund av tillämpliga bestämmelser i 
gemenskapsrätten. 

Mot bakgrund av de upplysningar som framställarna och de franska myndigheterna inkommit 
med, och mot bakgrund av tillämpliga bestämmelser i gemenskapsrätten, har GD Miljö 
genomfört en teknisk och rättslig analys av de projekt som framställarnas ifrågasätter. 

III.1 Ringleden runt Orléans (framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0580/2005, 0883/2005 och 0914/2007)

Inget ringledsprojekt i Orléans 
Tvärtemot vad framställarna uppger, har de franska myndigheterna upprepade gånger 
informerat GD Miljö om att det inte existerar något sådant ringledsprojekt (varken på 
departementsnivå, regional nivå eller statlig nivå). 

                                               
1 http://whc.unesco.org/en/list/933/
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De infrastrukturprojekt som tas upp i framställningarna utgör inte något stort ringledsprojekt, 
utan bör ses som separata projekt. Det har inte gått att hitta någon praktisk koppling som 
sammanbinder projekten. 

Därför vill GD Miljö understryka att dessa projekt inte bör genomgå en enda gemensam 
miljökonsekvensbedömning, då det inte är fråga om ett sammanhållet projekt utan flera 
enskilda projekt.

III.2 Utbyggnaden av flygfältet Saint-Denis-de-l'Hôtel och det framtida bygget av en 
flygplats för inrikesflyg eller Europaflyg (framställningarna 0580/2005, 
0883/2005 och 0914/2007)

Utbyggnaden av flygfältet har genomgått en miljökonsekvensbedömning och ett offentligt 
samråd har genomförts 

Tvärtemot vad framställarna uppger, har det utförts ett offentligt samråd om utbyggnaden av 
flygfältet Saint-Denis-de-l'Hôtel som byggdes 2003, och det har även gjorts en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG.

GD Miljö vill påpeka att utbyggnaden bestod av en förlängning med 392 meter av banan, som 
därmed blev 1 392 meter från att ha varit 1000 meter, vilket innebär att det endast krävdes en 
miljökonsekvensbedömning om de berörda myndigheterna bedömde det nödvändigt, i 
enlighet med artikel 4.2 och 4.3 i direktiv 85/337/EEG (som nämnts ovan). 

Inga betydande konsekvenser för de vilda fågelarterna 

Den tekniska analysen av de upplysningar som de franska myndigheterna inkommit med visar 
att flygfältet inte ger några betydande konsekvenser för de vilda fågelarterna varken i det 
särskilda skyddsområdet Forêt d'Orléans eller i det särskilda skyddsområdet Vallée de la 
Loire du Loiret. Med andra ord utgör inte flygfältet något hot mot dessa arters parningsplatser 
och rastplatser och stör dem inte märkbart. Vad gäller kollisionsrisken, är den enligt nationella 
mätningar mycket liten eftersom kollisioner oftast inträffar på mindre än 15 meters höjd. 
Berörda myndigheter har vidtagit åtgärder för att skrämma de vilda fågelarterna så att de inte 
flyger över flygfältet. De kontroller av fåglarna i det särskilda skyddsområdet Forêt d'Orléans
som gjorts inom ramen för den nationella bevarandeplanen för fiskljuse (2006) har inte visat 
på några problem som skulle påverka arten. Det går inte att konstatera någon överträdelse av 
direktiv 79/409/EEG eller 92/43/EEG (särskilt inte av artikel 6.3). 

Ingen framtida utbyggnad

När det gäller den eventuella ytterligare utbyggnaden av flygfältet Saint-Denis-de-l'Hôtel i 
syfte att skapa en flygplats för inrikesflyg eller Europaflyg (på grund av dess storlek trafikeras 
flygfältet endast av mindre turist-, sport- och affärsflyg), har de franska myndigheterna 
upprepade gånger informerat GD Miljö om att det inte finns något sådant projekt. 
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III.3 Motorväg A19 (framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 0883/2005, 
0117/2006 och 0914/2007)

Tvärtemot vad framställarna uppger, visar den tekniska analysen av de upplysningar som de 
franska myndigheterna inkommit med att motorväg A19 (som ska bli 101 kilometer lång och 
förbinda motorvägarna A6 och A10 med varandra)1 inte innebär några betydande 
konsekvenser för något område av gemenskapsintresse eller någon skyddad djurart och inte 
har påverkat grundvatten eller ytvatten, dricksvattenkällor inräknade. 

En komplett miljökonsekvensbedömning och ett samråd med allmänheten om projektet har 
genomförts i enlighet med kraven i direktiv 85/337/EEG.

Skydd av områden av gemenskapsintresse:

Inga direkta konsekvenser 

Motorväg A19 går inte genom något särskilt skyddsområde, men den går nära de särskilda 
skyddsområdena Marais de Sceaux et de Mignerette och Sites à chauve-souris de l'Est du 
Loiret, och medför därför inga direkta konsekvenser. Det går inte att konstatera någon 
överträdelse av artikel 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG. 

Inga indirekta betydande konsekvenser 

Angående området av gemenskapsintresse Marais de Sceaux et de Mignerette

Den tekniska analysen av de kompletterande uppgifter som koncessionären samlat in i 
enlighet med vattenlagen och statens miljöåtaganden2 visar att motorvägsprojektet inte 
medför några indirekta betydande konsekvenser för livsmiljöerna eller fiskodlingarna och 
andra arter. Tack vare de bevarandeåtgärder som planeras för bygg- och driftsfaserna (broar 
över bäckarna Petit Fusain och Maurepas, uppsamling av regnvatten och annat som hamnar 
på vägbanan) finns det ingen risk för torrläggning. Översvämningsmöjligheterna minskar inte, 
ytvattnet kommer inte att förorenas och inga märkbara konsekvenser för tillförseln av 
grundvatten i våtmarkerna i området av gemenskapsintresse kommer att förekomma. Med 
andra ord utgör motorväg A19 inget hot mot målsättningarna vad gäller bevarandet av 
området. Det går inte att konstatera någon överträdelse av direktiv 92/43/EEG. 

Angående området av gemenskapsintresse Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret

Motorväg A19 kommer att gå 1 km från flera boplatser som används av fladdermöss, 
däribland de som ligger i kommunen Chantecoq där det finns fyra fladdermusarter av 
gemenskapsintresse (hästskonäsor, Geoffroys fladdermus, större musöra och Beichsteins 
fladdermus). Dalarna Saint-Jacques och La Claris ligger längs motorvägen och användas av 
fladdermöss som flygväg och jaktområden. 

Den tekniska analysen av de dokument och upplysningar som de franska myndigheterna 
inkommit med visar att motorväg A19 inte skulle ha några betydande konsekvenser varken 
för fladdermössens hålor/boplatser eller för fladdermössen själva. Det vidtas och kommer att 
                                               
1 Motorväg A19 beräknas vara i drift sommaren 2009.
2 Statens miljöåtaganden åläggs enligt kontraktet koncessionären. 
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vidtas bevarandeåtgärder och åtgärder för att minska riskerna under byggfasen (begränsad 
belysning, övervakning av fladdermössen) och driftsfasen (en avspärrning gjord av växter 
som gör att fladdermössen kan korsa motorvägen utan kollisionsrisk). Det går därmed inte att 
konstatera någon överträdelse av direktiv 92/43/EEG. 

Angående skydd av fladdermössen i Forêt de Montargis:

Inga direkta eller indirekta betydande konsekvenser 

Forêt de Montargis har inte utsetts som ett område av gemenskapsintresse, men i skogen finns 
det fladdermöss av gemenskapsintresse. 

Även om motorväg A19 går mycket nära Forêt de Montargis, visar den tekniska analysen av 
de dokument och upplysningar som de franska myndigheterna inkommit med att motorväg 
A19 inte medför några betydande konsekvenser för fladdermössen tack vare de 
bevarandeåtgärder och åtgärder för att minska riskerna som vidtagits (röjningarna begränsas 
till 50 ha och görs endast vintertid, inga boplatser förstörs, kollisionsrisken minimeras genom 
att man röjer och gör avspärrningar av växter, belysningen begränsas under byggfasen etc.). 
Det går inte att konstatera någon överträdelse av artikel 12 i direktiv 92/43/EEG. 

III.4 Avledningen i Fay-aux-Loges (framställning 0261/2004)

Inga direkta eller indirekta konsekvenser för Orléansskogen eller någon skyddad art 

Tvärtemot vad framställarna uppger, visar den tekniska analysen av de upplysningar som de 
franska myndigheterna inkommit med att avledningen i Fay-aux-Loges (två körfält som vart 
och ett är 15 meter brett och 6,3 km långt), som genomgått en fullständig 
miljökonsekvensbedömning och om vilken samråd med offentligheten har genomförts, i 
enlighet med kraven i direktiv 85/337/EEG,1 inte medför några konsekvenser för det särskilda 
skyddsområdet Orleansskogen.2

Denna väg går inte genom något område av gemenskapsintresse eller särskilt skyddsområde, 
och medför därmed inga direkta konsekvenser. Områdena Puits Branger, La Queue, 
Canal d'Orléans och Vallée du Cens skulle påverkas av avledningen, men dessa områden är 
artificiella våtmarker som inte har något större ornitologiskt intresse. Det går inte att 
konstatera någon överträdelse av direktiv 92/43/EEG. 

III.5 Broar över Loirefloden (framställningarna 0185/2004, 0261/2004, 0037/2005, 
0883/2005, 0914/2007 och 1282/2007)

Framställarna protesterar mot planerna på att bygga fyra broar över Loirefloden (och 
avledningar till broarna), det vill säga broarna i Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire och Jargeau 
samt ett broprojekt öster om Orléans med förorter (broprojektet i Chécy/Combleux), eftersom 
dessa projekt skulle ha betydande konsekvenser för området av gemenskapsintresse Vallée de 

                                               
1 Den franska förvaltningsdomaren gjorde bedömningen att den miljökonsekvensbedömning som utförts innan 
projektet beviljades var fullständig.
2 Eftersom kommunen Donnery gjort en överklagan har bygget av avledningen i Fay-aux-Loges fortfarande inte 
påbörjats, trots att projektet beviljades i september 2005.
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la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire och det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire 
du Loiret. 

GD Miljö vill påminna om att inget tillstånd getts för någon av broarna. De förfaranden som 
ska leda till en eventuell förordning om tillstånd på departementsnivå är inte långt 
framskridna. Det går därför inte att konstatera någon överträdelse av gemenskapsrätten, 
däribland direktiv 85/337/EEG och 92/43/EEG, i enlighet med bestämmelserna i de två 
instrument som tagits upp i del II av detta meddelande. 

Broarna i Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire och Jargeau 

Broarnas placering i Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire och Jargeau (och avledningarna till 
dem) har fastställts. Projekten har emellertid inte getts tillstånd. 

Innan tillstånd på departementsnivå kan beviljas måste miljökonsekvensbedömningarna 
avslutas och kompletteras med en undersökning där hänsyn tas till de betydande konsekvenser 
som kan drabba området av gemenskapsintresset Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire och det särskilda skyddsområdet Vallée de la Loire du Loiret, och som 
skulle vara resultatet av att de tre broarna byggdes. De franska myndigheterna har dock 
informerat GD Miljö om att avtalet för att genomföra den kompletterande undersökningen har 
delgetts koncessionären den 25 juni 2008 och att undersökningen inte kommer att avslutas 
förrän i slutet av 2009. 

När slutsatserna av undersökningen inkommit, kommer de att införlivas med de 
miljökonsekvensbedömningar som gjorts för varje broprojekt, som i sin tur kommer att ingå i 
undersökningsmaterialet till de deklarationer om allmännytta som sammanställs för varje 
broprojekt. Offentliga samråd kommer att äga rum, då allmänheten har möjlighet att yttra sig. 
Först när dessa offentliga samråd genomförts kan departementets prefekt besluta att anta eller 
inte anta en förordning om tillstånd till broprojekten. 

Än så länge är broarna i Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire och Jargeau på projektstadie (det 
har inte fattats några beslut om dessa arbeten än). Tillståndsförfarandena är fortfarande i 
förberedelsestadiet. Det finns ingen garanti för att dessa broar kommer att byggas. Det går 
därmed inte att konstatera någon överträdelse av gemenskapsrätten. 

Bron i Chécy/Combleux 

Generaldirektoratet för miljö vill understryka att det inte har inletts något tillståndsförfarande 
för bygget av en bro över Loirefloden öster om Orléans med förorter. 

Det är endast i planen för territoriell sammanhållning för Orléans Val de Loire som ett sådant 
projekt nämnts. Det är viktigt att påpeka följande: 
Å ena sidan genomfördes ett offentligt samråd mellan den 15 september 2008 och den 
15 oktober 2008 om planen för territoriell sammanhållning. Kommissionen för offentligt 
samråd lämnade sin rapport den 19 november 2008, i vilken man bland annat gjorde en 
reservation angående broprojektet i Chécy/Combleux och uppgav att bygget inte var önskvärt 
med tanke på Loireflodens biologiska kvalitet. Planen skulle godkännas i slutet av 
december 2008. 
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Å andra sidan är en plan för territoriell sammanhållning inte ett föreskrivande dokument då 
berörda myndigheter inte åläggs att genomföra de infrastrukturprojekt som tas upp i planen, 
däribland bron i Chécy/Combleux i det aktuella fallet. 


