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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

 Lūgumraksts Nr. 185/2004, ko asociācijas, kura iebilst pret Orleānas lielo 
apvedceļu un Sologne pilnīgu izpostīšanu (Association contre le grand 
contournement d'Orléans et le massacre de la Sologne), vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais A. Terrazoni, par Orleānas apvedceļa projektu

 Lūgumraksts Nr. 261/2004, ko Donnery/Fay-aux-Loges lauku aizsardzības 
komitejas vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean de la Forge, par 
Orleānas apvedceļa projektu

 Lūgumraksts Nr. 37/2005, ko asociācijas „A.D.I.P.H.C.M.” vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgā Laurence de la Martinière, par lielā automaģistrāles 
apvedceļa būvi ap Orleānas pilsētu

 Lūgumraksts Nr. 580/2005, ko „Carillon de Combreux” asociācijas vārdā 
iesniedza Francijas valstspiederīgā Anne Joëlle Legourd, pret lidostas 
infrastruktūras paplašināšanu Natura 2000 aizsargājamajā dabas teritorijā

 Lūgumraksts Nr. 883/2005, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Sylvie David-
Rousseau, par Luarē vietējo iestāžu saistību nepildīšanu atbilstoši 
Direktīvai 79/409/EK par savvaļas putnu aizsardzību un Direktīvai 92/43/EK par 
dabisko dzīvotņu aizsardzību

 Lūgumraksts Nr. 0117/2006, ko Selle/Bied Gatinais vides aizsardzības asociācijas 
vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgā Janine Ben Amor un kam pievienoti 
5 paraksti, par plānotās A 19 Artenay-Courtenay (Luarē) automaģistrāles 
būvniecību un Eiropas Savienības vides aizsardzības direktīvu noteikumu 
pārkāpumiem

 Lūgumraksts Nr. 0914/2007, ko SEQV konfederācijas vārdā iesniedza Claude 
Arenales, par nostāju pret Orleānas lielo apvedceļu un citiem autoceļu un lidostas 
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infrastruktūras projektiem

 Lūgumraksts Nr. 1282/2007, ko „4CASP” apvienības vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Rémi Sallé, par tāda projekta ietekmi uz vidi, kas saistībā ar 
Orleānas apvedceļu („le grand contournement”) paredz izbūvēt tiltu pār Luāras 
upi uz austrumiem no Orleānas

1. Lūgumrakstu kopsavilkumi

Lūgumraksts Nr. 185/2004
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Orleānas apvedceļa projekta iespējamo ietekmi uz 
vidi. Viņš apgalvo, ka pār Luāras upi, kura ir aizsargājama, jo tai piešķirts UNESCO pasaules 
mantojuma statuss, paredzēts izbūvēt trīs tiltus. Projektā paredzētais 300 km garais autoceļš 
iznīcinātu lielu daļu Sologne teritorijas, šķērsojot Natura 2000 aizsargājamās teritorijas. 
Sākotnējais lielais projekts esot sadalīts mazākos posmos, lai apietu saistības, kas atbilstīgi 
Direktīvai 97/11/EK paredz veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un sabiedriskās apspriešanas. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, norādot, ka varētu būt pārkāpta 
Direktīva 93/37/EEK par būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūrām.

Lūgumraksts Nr. 261/2004
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Orleānas apvedceļa projektā nav ņemti vērā Natura 2000
programmā paredzētie noteikumi, kas attiecas uz faunas un floras aizsardzību. Viņš uzskata, 
ka vietējās varas iestādes ir sadalījušas projektu, lai izvairītos no pienākuma veikt 
Direktīvā 97/11/EK paredzēto ietekmes uz vidi novērtējumu un sabiedriskās apspriešanas. 
Pārkāpti arī ES konkurences noteikumi, jo informācija par patiesi vērienīgu projektu nav 
publiskota ES līmenī.

Lūgumraksts Nr. 37/2005
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Luarē ģenerālpadome nolēma izbūvēt lielu Orleānas un 
tās priekšpilsētas apvedceļu, kam būtu katastrofālas sekas uz vidi attiecīgajās lauku 
pašvaldībās. Tajā pašā laikā tā paredz atvieglot smago transportlīdzekļu satiksmi ap Orleānu 
un novirzīt to no aglomerācijas uz attālākiem apgabaliem. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, 
ka Ģenerālpadome vēlas īstenot šo projektu, nepamatojot savus lēmumus. Viņa apsūdz 
Ģenerālpadomi, norādot, ka tā ir sadalījusi projektu vairākos posmos, lai tādējādi izvairītos no 
pētījumiem par vides aizsardzību, kas būtu obligāti veicami attiecībā uz visu projektu. 
Turklāt, kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, atbildīgās personas izvairās informēt vēlētājus par 
apvedceļa patieso ietekmi un tā izbūves pārmērīgajām izmaksām.

Lūgumraksts Nr. 580/2005
Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir asociācijas priekšsēdētāja, norāda uz apdraudējumu, ko 
ietekmes uz vidi novērtējuma un faunas un floras aizsardzības jomā var radīt Kopienas tiesību
aktu pārkāpumi saistībā ar autoceļu un lidostas infrastruktūras paplašināšanas vispārējā 
pilsētplānošanas projekta īstenošanu, ja atbilstīgi Natura 2000 programmai netiks novērtētas 
būvdarbu sekas plašā teritorijā ap aizsargājamām teritorijām (Orleānas mežā, Luāras ielejā).

Lūgumraksts Nr. 883/2005
Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz trim pilsētu un lauku plānošanas projektiem, kurus 
īsteno Luarē Ģenerālpadome un kuri varētu ierobežot Direktīvu 79/409/EK par savvaļas putnu 
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aizsardzību un Direktīvu 92/43/EK par dabisko dzīvotņu aizsardzību. Runa ir par Sully-sur-
Loire apvedceļa projektu, Saint-Denis de l'Hôtel lidostas paplašināšanas projektu un Orleānas 
apvedceļa projektu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šie projekti var ietekmēt 
aizsargājamās vai Natura 2000 sarakstā iekļautās teritorijas, turklāt vietējās iestādes nav 
veikušas ietekmes uz vidi novērtējumu, kā to paredz Kopienas tiesību akti.

Lūgumraksts Nr. 117/2006
Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz neatgriezenisko kaitējumu, ko videi radītu A 19 
Artenay-Courtenay (Luarē) automaģistrāles būvniecība. Paredzētā automaģistrāle, kuras 
būvniecība plānota no 2006. līdz 2009. gadam, ietver vairāk nekā kilometru gara viadukta 
izbūvi pār Loing ieleju. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ietekmes novērtējumā nav 
pareizi izvērtētas sekas, ko radīs šī automaģistrāle, jo lielāko daļu delikāto jautājumu 
paredzēts izskatīt kādā no nākamajiem koncesionāra pētījumiem. Viņa arī apgalvo, ka A 19 
ceļš ietekmēs Artenay-Meung sur Loire/Baule automaģistrāles nožogojuma projektu, kura 
īstenošana ietver cita viadukta izbūvi pār Luāru, kas turpināsies Sologne, aizvedot uz 
austrumiem un no jauna šķērsojot Luāru, un tādējādi tiešā veidā ietekmējot vairākas 
Natura 2000 sarakstā iekļautās teritorijas. Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa Eiropas 
Parlamentam nekavējoties rīkoties, lai apstādinātu visus šos projektus.

Lūgumraksts Nr. 0914/2007
Lūgumraksta iesniedzējs iesniedz pārsūdzību, atkārtojot visus lūgumrakstā Nr. 185/04 
minētos un citus punktus, iestājoties pret Luarē Ģenerālpadomes plānotajiem valsts būvdarbu 
projektiem, kā arī pievieno kompaktdisku ar 360° loka ceļa megaprojektu ap Orleānas 
rūpniecisko un pilsētas centru.

Lūgumraksts Nr. 1282/2007
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par projektu, kas paredz būvēt tiltu pār Luāras upi uz 
austrumiem no Orleānas. Viņš iebilst, ka abas šī tilta būvniecībai iespējamās vietas, proti, 
Chécy un Combleux, saskaņā ar EK Dzīvotņu un Putnu direktīvām ir daļa no aizsargājamās 
teritorijas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli šis tilts būtu ceturtais tilts pār Luāras 
upi un daļa no Orleānas apvedceļa („le grand contournement”). Lūgumraksta iesniedzējs 
skaidro, ka atšķirībā no pārējiem trim projektiem, kuri paredz tiltus pār Luāru, šo atbalsta 
nevis Ģenerālpadome, bet priekšpilsētas pašvaldība. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis 
ceturtā tilta projekts radīs ievērojamu kaitējumu videi, jo īpaši tāpēc, ka Chécy ir plūdu riskam 
pakļauta teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba šī tilta būvniecības nepieciešamību un 
prasa Eiropas Parlamentam izvērtēt šo projektu, ņemot vērā Orleānas apvedceļa izpēti.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 185/2004 atzīts par pieņemamu 2004. gada 15. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 261/2004 atzīts par pieņemamu 2004. gada 16. septembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 175. panta 4. punktu.

Lūgumraksts Nr. 37/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 17. maijā.
Lūgumraksts Nr. 580/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 14. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 883/2005 atzīts par pieņemamu 2006. gada 10. februārī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
Lūgumraksts Nr. 0914/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. februārī.
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Lūgumraksts Nr. 1282/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 19. oktobrī

„Lūgumrakstu iesniedzēji norāda, ka, sadalot kopējo Orleānas apvedceļa projektu, kurā 
paredzēts izbūvēt trīs tiltus pār Luāru, ap 300 km garu automaģistrāļu, ātrgaitas šoseju un 
jaunu četru joslu autoceļu posmu, Luarē Ģenerālpadomei rastos izdevība izvairīties no ES 
konkursu uzaicinājumu procedūrām un tādējādi atbalstīt vietējos uzņēmumus, kuri šajā 
saistībā jau publiskoti (skat. 2002. gada 25. jūnija rakstu „Centra Republika”; raksts nav 
nosūtīts Komisijai).

Lūgumrakstam Nr. 185/2004 pievienotie dokumenti neļauj konstatēt, ka pārkāpts Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu 
piešķiršanas procedūras1, 6. panta 4. punkts, kas nosaka: „Būvdarbus vai līgumu nedrīkst 
sadalīt, lai izvairītos piemērot šo direktīvu.”
Vienīgais paziņojums par atklātu konkursu, par kuru informēja lūgumrakstu iesniedzēji un 
kurš publicēts 2003. gada 18. decembrī, tika publicēts valsts līmenī. Šis paziņojums 
„Topogrāfiskā izpēte saistībā ar Luāras pārvadu”, kas bija sadalīts trīs daļās un patiesībā 
jākvalificē kā valsts pakalpojumu līgums atbilstīgi Padomes 1992. gada 18. jūnija 
Direktīvai 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai, 
kas grozīta ar Direktīvu 97/52/EK2.
Veicot meklēšanu Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja (OPOCE) TED datubāzē, kļūst 
skaidrs, ka šis paziņojums bija publicēts ne vien valsts līmenī, bet arī Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī (atsauce: 2003/S 243-216445). Tādēļ attiecībā uz šo valsts pakalpojumu 
līgumu, šķiet, nav pārkāpts Direktīvas 92/50/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/52/EK, 15. 
panta 2. punkts un 7. pants, kas nosaka, ka Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāpublicē 
tāds paziņojums, kas attiecas uz tādu valsts pakalpojumu līgumu, kuru summa pārsniedz 200 
000 īpašās aizņēmumtiesības.
Visbeidzot no TED datubāzes izriet arī tas, ka saistībā ar A 19 automaģistrāli, kas ir svarīgs 
posms Orleānas apvedceļa projektā, pret ko iebilst lūgumraksta iesniedzējs, Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī divas reizes ir publicēts paziņojums (atsauces: 2003/S 88-
078517 un 2003/S 54-046710) par tādu valsts būvdarbu koncesiju piešķiršanu, kas attiecas uz 
A 19 automaģistrāles Artenay-Courtenay posma (ap 100 km) koncepciju, būvniecību, 
uzturēšanu un apsaimniekošanu, par ko atbildību uzņemas koncesionārs. Tādēļ nešķiet, ka 
saistībā ar A 19 Artenay-Courtenay automaģistrāles koncesiju būtu pārkāpts 
Direktīvas 93/37/EEK 3. panta 1. punkts un 11. panta 3. punkts, kas nosaka pienākumu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt paziņojumu par būvdarbu valsts koncesiju.
Tā kā lūgumrakstu iesniedzēji nav nosūtījuši nekādus pierādījumus par iespējamiem to 
direktīvu pārkāpumiem, kas attiecas uz valsts līgumiem, nav iespējams konstatēt, ka Kopienas 
tiesību akti šajā jomā būtu pārkāpti.

Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka, sadalot projektu vairākās daļās, tiek pārkāpti arī 
noteikumi, kas ietverti Direktīvā 85/337/EEK, ko groza Direktīva 97/11/EK (Ietekmes uz vidi 

                                               
1 OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.
2 OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp. un OV L 328, 28.11.1997., 1. lpp.
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novērtējuma jeb IVN direktīva)1. Lūgumrakstā 185/2004 ir ietverts attiecīgs fragments no šīs 
direktīvas. Tajā paredzēts veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) pirms tiek pieņemts 
jebkāds lēmums par atļaujas piešķiršanu to projektu īstenošanai, kam piemērojama šī 
direktīva un kas var ievērojami ietekmēt vidi. Pieņemot šo lēmumu, jāņem vērā savāktā 
informācija par vides jautājumiem, kā arī attiecīgās sabiedriskās apspriešanas rezultāti.

No direktīvas (kas, kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz „visu projektu kopumā”) un 
Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras skaidri izriet, ka saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējumu 
visi šie projekti jāskata kopumā un tos nedrīkst sadalīt, lai tādējādi izvairītos no IVN. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzēja nosūtītā informācija neļauj spriest par to, kāda pieeja izmantojama 
attiecībā uz šī projekta IVN un vai ir saņemta atļauja par projekta īstenošanu. Iesniegtā 
informācija, šķiet, neliecina par šīs direktīvas pārkāpumiem, kas Komisijai būtu jāizmeklē.

Attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK (Dabisko dzīvotņu direktīva)2 lūgumraksta iesniedzējs min, 
ka šis projekts varētu iznīcināt vairākas vietas, kuras Francija ierosinājusi aizsargāt saistībā ar 
šo direktīvu, tomēr par to nav iesniegti nekādi pierādījumi. Komisija sazināsies ar 
lūgumraksta iesniedzēju un pieprasīs sniegt papildu informāciju, lai varētu pienācīgi novērtēt 
situāciju.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 20. oktobrī

„Lūgumraksti attiecas uz Orleānas apvedceļa projektu, kurā paredzēts izbūvēt trīs tiltus pār 
Luāru, ap 300 km garu automaģistrāļu, ātrgaitas šoseju un jaunu četru joslu autoceļu posmu. 
Apvedceļa projekts varētu ietekmēt divas teritorijas, kuras ierosināts atzīt par Kopienas 
nozīmes teritorijām, proti, „La Sologne” (FR 2402001) un „Luāras ieleja no Tavers līdz 
Belleville-sur-Loire” (FR2400528), kā arī īpaši aizsargājamu teritoriju (ĪAT) savvaļas putnu 
aizsardzībai „Luāras ieleja pie Luarē” (FR 2410017), kā arī divas citas savvaļas putnu 
aizsardzībai svarīgas teritorijas (ZICO). 
Komisija nolēma sākt lietas izskatīšanu un 2004. gada novembrī pieprasīja Francijas varas 
iestādēm sniegt informāciju. Tā pieprasīja informāciju par projekta raksturu, precīzu apjomu 
un virzību uz priekšu, kā arī to noteikumu ievērošanu, kas paredzēti Direktīvā 79/409/EEK3

par savvaļas putnu aizsardzību, Direktīvā 92/43/EEK4 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību un Direktīvā 85/337/EK5 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EEK6.

Konkrētas jomas sanāksmē, kas bija veltīta pirmstiesas izmeklēšanai par vides jautājumiem 
un notika 2005. gada janvārī, kā arī 2005. maijā Komisijai nosūtītajā vēstulē Francijas 
iestādes norādīja, ka Luarē Ģenerālpadome nav apstiprinājusi savu nodomu īstenot kopējo 
Orleānas apvedceļa projektu. Minētās varas iestādes norādīja, ka tiks īstenoti trīs atsevišķi 
pasākumi: Fay-aux-Loges RD 921 satiksmes novirzīšanas projekts un divi projekti, kas 
paredz izbūvēt divus pārvadus pār Luāru. RD 921 satiksmes novirzīšanas projekts attieksies 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. un OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
4 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
5 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
6 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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uz ĪAT FR 2410018 „Orleānas mežs”. Novērtējums par projekta ietekmi uz šo ĪAT Komisijai 
tika nosūtīts 2005. gada maijā. Attiecībā uz diviem pārējiem projektiem vēl ir jāpieņem 
lēmums par to īstenošanu. Šo abu projektu ietekmes novērtējumi joprojām tiek izstrādāti un 
šajā posmā joprojām nav noteikts, kuras ir savvaļas putnu aizsardzībai svarīgās teritorijas, ko 
varētu skart šie projekti. Francijas iestādes ir apņēmušās informēt Komisiju par šo trīs 
pasākumu norisi un to ietekmi uz Kopienas nozīmes teritorijām, kā arī attiecīgo ZICO (Marlié
un Baule) klasifikāciju atbilstīgi ĪAT kategorijai.

Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko gaitu.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. maijā saistībā ar Lūgumrakstu 
Nr. 883/2005

„Lūgumraksts attiecas uz trim projektiem, kurus īsteno Luarē Ģenerālpadome:

1. Orleānas lielais apvedceļš un Luāras tilta projekts Jargeau rietumu daļā (uz šo 
projekta attiecas arī Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004 un Nr. 37/2005);

2. Saint-Denis de l'Hôtel lidlauka paplašināšanas projekts, un 
3. Sully pašvaldības smago transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanas projekts.

Šie projekti varētu ietekmēt divas Kopienas nozīmes teritorijas, proti, „La Sologne” 
(FR 2402001) un „Luāra” (FR 2400528), kā arī īpaši aizsargājamu teritoriju (ĪAT) savvaļas 
putnu aizsardzībai „Luāras ieleja pie Luarē” (FR 2410017).
Komisijas komentāri

Attiecībā uz Orleānas apvedceļa projektu Komisija uzsāka lietas izskatīšanu 2004. gadā, pēc 
Lūgumraksta Nr. 185/2004 saņemšanas. Kā norādīts pēdējā paziņojumā par Lūgumrakstiem 
Nr. 185/2004, Nr. 261/2004 un Nr. 37/2005, šīs lietas izskatīšanā atklājās, ka līdz šim Luarē 
Ģenerālpadome nav apstiprinājusi savu nodomu īstenot kopējo Orleānas apvedceļa projektu. 
Minētās iestādes norādīja, ka tiks īstenoti trīs atsevišķi pasākumi: Fay-aux-Loges RD 921 
satiksmes novirzīšanas projekts un divi projekti, kas paredz izbūvēt divus pārvadus pār Luāru. 
Attiecībā uz Luāras tilta projektu Jargeau rietumu daļā, par ko savu sūdzību iesniedza 
lūgumraksta iesniedzējs, ir sākta iepriekš minētās lietas izskatīšana. RD 921 satiksmes 
novirzīšanas projekts attieksies uz ĪAT FR 2410018 „Orleānas mežs”. Patlaban Komisijas 
dienesti novērtē projekta ietekmi uz šo ĪAT. Par diviem pārējiem projektiem vēl ir jāpieņem 
lēmums par to īstenošanu. Šo abu projektu ietekmes novērtējumi joprojām tiek izstrādāti un 
šajā posmā joprojām nav noteikts, kuras ir savvaļas putnu aizsardzībai svarīgās teritorijas, ko 
varētu skart šie projekti.
Drīzumā ir paredzēta tehniska sanāksme starp Francijas iestādēm un Komisijas dienestiem, lai 
noprecizētu (1) saistībā ar Orleānas apvedceļu īstenotā ietekmes novērtējuma piemērotību, (2) 
ierosinātos ietekmes mazināšanas pasākumus un (3) to, vai šim projektam ir vispārējs 
raksturs.
Šīs sanāksmes sagatavošanas laikā un pašā sanāksmē Komisijas dienesti arī pieprasīs 
Francijas iestādēm sniegt informāciju par to abu projektu raksturu, precīzu apjomu un virzību 
uz priekšu, par kuriem sūdzas lūgumraksta iesniedzējs (Saint-Denis de l'Hôtel lidlauka 
paplašināšanas projekts un Sully pašvaldības smago transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanas 
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projekts), kā arī par to noteikumu ievērošanu, kas paredzēti Direktīvā 79/409/EEK1 par 
savvaļas putnu aizsardzību, Direktīvā 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Direktīvā 85/337/EK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EEK4.
Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko gaitu.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 4. jūlijā

„Kā norādīts tās iepriekšējā atbildē, Komisija nolēma uzsākt lietas izskatīšanu un pieprasīja 
Francijas iestādēm sniegt informāciju. Tā pieprasīja informāciju par projekta raksturu, precīzu 
apjomu un virzību uz priekšu, kā arī to noteikumu ievērošanu, kas paredzēti 
Direktīvā 79/409/EEK5 par savvaļas putnu aizsardzību, Direktīvā 92/43/EEK6 par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvā 85/337/EK7 par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EEK8. Šo 
gadījumu apsprieda konkrētu jomu sanāksmēs, kas notika saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanu.

Konkrētas jomas sanāksmē, kas notika 2006. gada 20. janvārī, Francijas iestādes un Komisijas 
dienesti vienojās 2006. gada septembrī organizēt tehnisku sanāksmi, lai noprecizētu (1) 
īstenotā ietekmes novērtējuma piemērotību, (2) ierosinātos ietekmes mazināšanas pasākumus 
un (3) to, vai projektam, par kuru sūdzas lūgumrakstu iesniedzēji, ir vispārējs raksturs.

Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka kopā ar Lūgumrakstiem Nr. 580/2005 un Nr. 
883/2005 tiks izskatīts arī Lūgumraksts Nr. 117/2006, kas attiecas uz A 19 Artenay-
Courtenay automaģistrāli. Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs 
lietas turpmāko gaitu.”

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, Nr. 883/2005, 
Nr. 117/2006, Nr. 914/2007 un Nr. 1282/2007

Visi šie lūgumraksti iesniegti par vienu tematu, proti, visiem automaģistrāļu un autoceļu 
infrastruktūras projektiem Orleānas un tās priekšpilsētas teritorijā, kā arī aiz tās robežām 
(Francija, Luarē departaments). Tādēļ šajā rakstiskajā paziņojumā visi lūgumraksti aplūkoti 
kopā. Jāatgādina, ka Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja pastāvīgi ir izskatījusi šos 
lūgumrakstus kopā, ko apliecina 2007. gada 20. novembra ziņojums par vizīti Parīzē un Luarē 
departamentā 2007. gada 1. un 2. oktobrī ar mērķi atklāt faktus saistībā ar šādiem 
Lūgumrakstiem: Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, Nr. 883/2005, 
Nr. 117/2006 un Nr. 914/2007 (Lūgumraksts Nr. 1282/2007 minētajā Komitejā tika iesniegts 
                                               
1 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. 
4 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
5 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
6 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
7 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. 
8 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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tikai 2007. gada decembrī).

Pēc Eiropas Komisijas tehniskās un juridiskās pārbaudes, kurā izskatīja lūgumrakstu 
iesniedzēju un Francijas iestāžu visu nosūtīto informāciju un dokumentus, secināts, ka 
nevienā no infrastruktūras projektiem, uz kuriem attiecas Lūgumraksti Nr. 185/2004, 
Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, Nr. 883/2005, Nr. 117/2006, Nr. 914/2007 un 
Nr. 1282/2007, nav konstatēti pārkāpumi saistībā ar Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

Lai Lūgumrakstu komitejai sniegtu izsmeļošu kopsavilkumu par Komisijas tehnisko un 
juridisko pārbaudi, pēc kuras izdarīts šāds secinājums, šim paziņojumam ir pievienots 
pielikums, kurā atkārtoti izklāstīts katra lūgumraksta temats (I iedaļa), aplūkoti šajā gadījumā 
piemērojamo Kopienas tiesību aktu noteikumi (II iedaļa) un izskaidroti šīs tehniskās un 
juridiskās pārbaudes secinājumi (III iedaļa).”

PIELIKUMS

Komisijas paziņojumam
par Lūgumrakstiem

Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, Nr. 883/2005, Nr. 117/2006, 
Nr. 914/2007 un Nr. 1282/2007

Šī rakstiskā paziņojuma pielikumā, kurā vispirms īsumā izklāstīts katra lūgumraksta 
konkrētais temats, ir sniegta lūgumrakstu iesniedzēju iebildumu tehniskā un juridiskā analīze, 
ko veica Eiropas Komisijas Vides Ģenerāldirektorāts (DG ENV).

I. Lūgumrakstu Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, 
Nr. 883/2005, Nr. 117/2006, Nr. 914/2007 un Nr. 1282/2007 temats

Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004 un Nr. 37/2005, ko attiecīgi iesniedza 
A. Terrazoni, Donnery/Fay-aux-Loges lauku aizsardzības komitejas priekšsēdētājs J. de la 
Forge un Laurence de la Martinière no asociācijas „A.D.I.P.H.C.M.”.

Lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par Orleānas lielo apvedceļa projektu, kurā paredzēts izbūvēt 
ap 300 km garu automaģistrāļu, ātrgaitas šoseju un starptautiskās satiksmes autoceļu posmu, 
kā arī trīs tiltus pār Luāru pie Meung-sur-Loire, Jargeau un Sully-sur-Loire. Papildus tam, ka 
šie projekti ietekmēs vairākas Natura 2000 sarakstā iekļautās teritorijas, tostarp par Kopienas 
nozīmes teritoriju (KNT) noteikto „Luāras ieleju no Tavers līdz Belleville-sur-Loire” un īpaši 
aizsargājamu teritoriju (ĪAT) „Luāras ieleja pie Luarē”, lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka 
šie projekti veido vienu kopēju projektu, attiecībā uz ko būtu jāveic vienots un integrēts 
ietekmes uz vidi novērtējums, un norāda, ka sabiedrība nav informēta par šiem projektiem.

Lūgumraksts Nr. 580/2005, ko iesniegusi asociācijas „Carillon de Combreux” 
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priekšsēdētāja Anne Joëlle Legourg 

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, pirmkārt, par Saint-Denis de l'Hôtel lidlauka paplašināšanas 
projektu, kas būtu daļa no lielā Orleānas apvedceļa kopējā projekta (minēts iepriekš). Šis 
projekts ietvertu pacelšanās un nolaišanās skrejceļa pagarināšanu un nostiprināšanu, kā arī 
iekārtu modernizāciju. Turklāt, kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, papildus tam, ka šādu 
projektu īstenotu bez sabiedriskās apspriešanas, šāda paplašināšana jo īpaši ietekmētu ĪAT 
„Orleānas mežs” un tajā atrodamās sugas, arī zivju ērgli, jo lidmašīnu nolaišanās un 
pacelšanās vajadzībām paredzētā lidostas teritorija atrodas minētajā ĪAT, turklāt tiktu 
izmantota putnu sagūstīšana tīklos un šāvieni, lai no lidlauka atbaidītu putnus.
 Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, otrkārt, par jaunu projekta paplašināšanas kārtu, kas paredz 
šo lidlauku pārveidot par lidostu.

Lūgumraksts Nr. 883/2005, ko iesniedza Sylvie David-Rousseau

Tāpat kā Lūgumrakstos Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005 un Nr. 580/2005, arī šajā 
gadījumā lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Orleānas lielā apvedceļa projektu, Saint-Denis 
de l'Hôtel lidlauka paplašināšanu un Luāras tilta pārvadu pie Jargeau, jo šie projekti 
ietekmējot iepriekš minētās KNT un ĪAT. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Sully-
sur-Loire smago transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanas projektu, kas ietekmētu ĪAT 
„Luāras ieleja pie Luarē”.

Lūgumraksts Nr. 117/2006, ko iesniedza Janine Ben Amor, Selle/Bied Gatinais vides 
aizsardzības asociācijas priekšsēdētāja

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par A 19 automaģistrāles projektu, kas paredz starp Artenay
un Courtenay izveidot 101 km garu ceļu un savienot A 10 un A 6 automaģistrāles, jo šis
projekts (i) ievērojami ietekmētu virszemes un pazemes ūdens slāņus un dzeramā ūdens 
ieguves vietas, (ii) ietekmētu KNT „Sceaux un Mignerette purvs” iespējamās izžūšanas dēļ un 
(iii) izraisītu Montargis meža masīva iznīcināšanu un apdraudētu tur dzīvojošos sikspārņus.

Lūgumraksts Nr. 914/2007, ko iesniedza Vides un dzīves kvalitātes aizsardzības (SEQV)
konfederācijas ģenerālsekretārs Claude Arenales

Tāpat kā Lūgumrakstos Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, 
Nr. 883/2005 un Nr. 117/2006 arī šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Orleānas 
lielā apvedceļa projektu, Saint-Denis de l'Hôtel lidlauka paplašināšanu un 
A 19 automaģistrāli. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Luāras tilta pārvadu pie 
Sully-sur-Loire, jo šis projekts ietekmētu iepriekš minētās KNT un ĪAT „Luāras ieleja pie 
Luarē”.

Lūgumraksts Nr. 1282/2007, ko iesniedza „4CASP” apvienības priekšsēdētājs Rémi Sallé 
(Chécy).

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par projektu, kas paredz Luāras tilta pārvadu pie Chécy, uz 
austrumiem no Orleānas un tās priekšpilsētas, jo šis projekts ievērojami ietekmētu (i) ūdens 
ieguves vietas un gruntsūdens slāni un (ii) ĪAT „Luāras ieleja pie Luarē” un KNT „Luāras 
ieleja no Tavers līdz Belleville-sur-Loire”.
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II. Kopienas tiesību aktu svarīgākie noteikumi, kas piemērojami infrastruktūras 
projektiem, par kuriem iesniegti Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, 
Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, Nr. 883/2005, Nr. 117/2006, Nr. 914/2007 un 
Nr. 1282/2007

Pirms iepazīstināšanas ar attiecīgo lūgumrakstu tehniskās un juridiskās analīzes rezultātiem 
(skatīt šī rakstiskā paziņojuma III punktu), jāatgādina, kādi ir galvenie tiesību akti un 
noteikumi, ko paredz šajos lūgumrakstos minētajos gadījumos piemērojamie Kopienas tiesību 
akti vides jomā.

Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību

Tā kā teritorijas, ko saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju ietekmēs 
attiecīgie infrastruktūras projekti, ir KNT un ĪAT, ko noteikusi Francija atbilstīgi 
Direktīvai 79/409/EEK un Direktīvai 92/43/EEK, turklāt tās iekļautas Natura 2000 tīklā, tad 
attiecībā uz šīm teritorijām jāpiemēro Direktīva 79/409/EEK un Direktīva 92/43/EEK.

Jo īpaši jāatsaucas uz Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktu.1

- Direktīvas 6. panta 3. punkts nosaka, ka visos plānos vai projektos, kas neparedz KNT 
un/vai ĪAT apsaimniekošanu, bet kas varētu būtiski ietekmēt minēto KNT vai ĪAT, 
attiecīgi iepriekš jāizvērtē ietekme uz šo KNT vai ĪAT, ievērojot šo teritoriju aizsardzības 
mērķus, turklāt par tiem jāorganizē sabiedriskā apspriešana.

Kompetentās valsts iestādes piekrīt attiecīgā plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās 
ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās KNT vai ĪAT viengabalainība.

- Tomēr atbilstīgi 6. panta 4. punktam, neņemot vērā atbilstīgā novērtējuma negatīvos 
secinājumus (par to, ka kāds projekts vai plāns varētu izjaukt attiecīgās KNT vai ĪAT 
viengabalainību), kompetentās iestādes var atļaut attiecīgā plāna vai projekta īstenošanu 
tikai tad, ja iespējams pierādīt, ka: (i) trūkst alternatīvu risinājumu, (ii) plāns vai projekts ir 
jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā (ietverot arī ekonomiska rakstura 
intereses) un (iii) ir paredzēti kompensācijas pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt tīkla 
Natura 2000 kopējo vienotību.

-
Turklāt jāpiemin Direktīvas 92/43/EEK 12. panta 1. un 4. punkts.

- Direktīvas 12. panta 1. punkts nosaka, ka dalībvalstīm jāizveido stingras aizsardzības 
sistēma Direktīvas 92/43/EEK IV pielikuma a) daļā uzskaitītajām dzīvnieku sugām, 
neatkarīgi no tā, vai tās atrodas KNT vai ārpus tās. Atbilstīgi šai kārtībai jo īpaši 

                                               
1 Direktīvas 92/43/EEK 7. pants nosaka, ka no šīs direktīvas 6. panta 2., 3. un 4. punkta 
izrietošās saistības piemēro arī tiem projektiem vai plāniem, kuri var izraisīt piesārņojumu vai 
savvaļas putnu sugu dabisko dzīvotņu noplicināšanos vai radīt tām traucējumu, ja šāda 
ietekme varētu būt nozīmīga attiecībā uz minēto sugu aizsardzību.
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jānodrošina tādu pasākumu īstenošana, kas cita starpā ļauj izvairīties no minēto sugu 
īpatņu apzinātas traucēšanas vai atpūtas vietu iznīcināšanas.

- Savukārt direktīvas 12. panta 4. punkts paredz, ka dalībvalstīm jāizveido kontroles sistēma, 
lai nodrošinātu, ka IV pielikuma a) daļā uzskaitīto dzīvnieku sugu īpatņu nejaušas 
sagūstīšanas un nonāvēšanas gadījumiem nav būtiska negatīva ietekme uz attiecīgajām 
sugām.

Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EEK un Direktīvu 2003/35/EK)

Saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 2. panta 1. punktu kompetentās iestādes nevar atļaut tādu 
projektu, kam var būt būtiska ekoloģiskā ietekme, ja pirms tam nav veikts iepriekšējs 
ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 1. punktu visus projektus, kas uzskaitīti I pielikumā 
(izņemot projektus, kas paredzēti 1. panta 2. punktā vai kam piemēro izņēmumu atbilstīgi 
2. panta 3. punktam), obligāti pakļauj IVN pirms iespējamās atļaujas piešķiršanas. Jo īpaši tas
attiecas uz projektiem, kas paredz (i) automaģistrāles, (ii) ātrgaitas šosejas, (iii) jaunus četru 
joslu autoceļus vai tādus, kas garāki par 10 km, (iv) jau esoša divu joslu ceļa izlīdzināšanas / 
paplašināšanas projektus, lai izveidotu četru vai vairāku joslu ceļu, ja izlīdzinātās / paplašinātā 
posma garums pārsniedz 10 km, un (v) lidostas, kam skrejceļa garums ir vismaz 2100 m.

Attiecībā uz projektiem, kas paredzēti Direktīvas 85/337/EEK II pielikumā, tostarp 
I pielikumā neparedzētas infrastruktūras izveidi un lidlauku projektiem, saskaņā ar 4. panta 
2. punktu katrā gadījumā atsevišķi vai atbilstīgi iepriekš noteiktiem kritērijiem kompetentās 
iestādes nosaka, vai konkrētais projekts ir jāpakļauj iepriekšējam IVN. Tomēr šīm iestādēm 
nav pilnīga rīcības brīvība, jo saskaņā ar 4. panta 3. punktu, veicot pārbaudes katrā gadījumā 
atsevišķi vai izmantojot iepriekš noteiktus kritērijus, pamatā jāpiemēro III pielikumā noteiktie 
kritēriji. Tas nozīmē, ka vajadzības gadījumā kompetentajām iestādēm jāņem vērā projekta 
raksturīgās iezīmes, atrašanās vieta un iespējamās ietekmes uz vidi iezīmes.

Jāatzīmē, ka sava nozīme ir arī sabiedrībai, jo tai ir tiesības saņemt informāciju un piedalīties 
sabiedriskajā apspriešanā par projektu, tostarp tiesības paust savu viedokli. Savukārt 
kompetentām iestādēm jāņem vērā visi izteiktie viedokļi, jāinformē sabiedrība par savu galīgo 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu attiecīgajam projektam un jāizskaidro sava 
izvēle. Jāpiebilst, ka tiem sabiedrības locekļiem, kuri ir pietiekami ieinteresēti rīkoties, ir 
tiesības iesniegt tiesās prasības, lai apstrīdētu lēmumus, kas pieņemti par to vai citu projektu.

UNESCO 1972. gada Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību

Vairāki lūgumrakstu iesniedzēji norādīja arī uz to, ka jāievēro ANO Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 
(Parīze, 1972. gads). Atbilstīgi minētajai Konvencijai 2000. gadā Val de Loire starp Sully-sur-
Loire un Chalonnes patiešām tika iekļauta pasaules kultūras mantojuma sarakstā, ņemot vērā 
šīs vietas ainavu un īpašo kultūras vidi.1 Tādēļ lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka Francijas 

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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iestādes nedrīkst atļaut Luāras tiltu pārvadu būvniecību, jo tā sabojātu Luāras ielejas ainavu, 
tādējādi pārkāpjot minēto Konvenciju.

Šajā saistībā DG ENV jāprecizē, ka Eiropas Kopiena nav parakstījusi šo Konvenciju. Tādēļ 
Komisijai nav pilnvaru attiecībā uz tās īstenošanu. Šāda kompetence ir vienīgi Francijas 
Republikai.

III. Lūgumrakstos Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, Nr. 580/2005, 
Nr. 883/2005, Nr. 117/2006, Nr. 914/2007 un Nr. 1282/2007 minēto 
infrastruktūras projektu tehniskā un juridiskā analīze, ņemot vērā piemērojamo 
Kopienas tiesību aktu noteikumus

Pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju un Francijas iestāžu nosūtīto informāciju un 
atbilstīgi piemērojamo Kopienas tiesību aktu noteikumiem, DG ENV veica tehnisko un 
juridisko analīzi, izvērtējot visus lūgumraksta iesniedzēju apstrīdētos projektus.

III.1 Orleānas lielais apvedceļš (Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, Nr. 37/2005, 
Nr. 580/2005, Nr. 883/2005 un Nr. 914/2007)

Nav Orleānas lielā apvedceļa projekts
Pretēji tam, ko apgalvo lūgumrakstu iesniedzēji, Francijas varas iestādes vairākas reizes 
informēja DG ENV, norādot, ka nav tāda Orleānas lielā apvedceļa projekta (ne departamenta, 
ne reģionālajā, ne valsts mērogā).

Dažādie infrastruktūras projekti, par kuriem iesniegti iepriekš minētie lūgumraksti, neveido 
šādu lielu apvedceļu, un visi šie projekti jāaplūko atsevišķi. Jo īpaši jāuzsver, ka nebija 
iespējams konstatēt nekādu funkcionālu saistību starp šiem projektiem.

Tādēļ DG ENV vēlas uzsvērt, ka par visiem šiem projektiem nebūtu jāveic viens un tas pats 
IVN, jo tie ir vairāki atsevišķi projekti, nevis viens kopējs projekts.

III.2 Saint-Denis-de-l'Hôtel lidlauka paplašināšana un nacionāla vai pat ES mēroga 
lidostas turpmāka izveide (Lūgumraksti Nr. 580/2005, Nr. 883/2005 un 
Nr. 914/2007)

Attiecībā uz lidlauka paplašināšanu ir veikts IVN un notikusi sabiedriskā apspriešana

Pretēji tam, ko apgalvo lūgumrakstu iesniedzēji, par 2003. gadā īstenoto Saint-Denis-de-
l'Hôtel lidlauka paplašināšanu ir notikusi sabiedriskā apspriešana un veikts IVN atbilstīgi 
Direktīvas 85/337/EEK noteikumiem.
Tādēļ DG ENV vēlas uzsvērt, ka šī paplašināšana nozīmēja skrejceļa pagarināšanu par 
392 metriem, proti, no 1000 līdz 1392 metriem, un tas nozīmē, ka IVN būtu jāveic vienīgi tad, 
ja kompetentās iestādes to uzskatītu par vajadzīgu atbilstīgi Direktīvas 85/337/EEK 4. panta 
2. un 3. punktam (minēts iepriekš).

Nav ievērojamas ietekmes uz savvaļas putnu sugām
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Turklāt Francijas iestāžu nosūtītās informācijas tehniskā analīze pierāda, ka šis lidlauks 
nerada ievērojamu ietekmi uz to savvaļas putnu sugām, kas dzīvo ĪAT „Orleānas mežs” vai 
ĪAT „Luāras ieleja pie Luarē”. Tas nozīmē, ka lidlauks nekādā veidā neapdraud šo sugu 
vairošanās vai atpūtas vietas un būtiski netraucē šīs sugas. Šajā saistībā jāprecizē, ka 
sadursmes iespējas, kas izvērtētas valsts mērogā, ir ļoti ierobežotas, jo vairumā gadījumu tās 
attiecas uz gadījumiem, kad šī sadursme notiek vismaz 15 metru augstumā no zemes. Šajā 
saistībā kompetentās iestādes ir ieviesušas ierīces, kuru mērķis ir izvairīties no tā, ka savvaļas 
putni lido pār lidlauku. Turklāt jāuzsver, ka ĪAT „Orleānas mežs” ornitoloģiskā apsekošana, 
kas tika veikta saistībā ar zivju ērgļa sugas atjaunošanas valsts plānu (2006. gads), neatklāja 
konkrētas problēmas saistībā ar šo sugu. Galu galā attiecībā uz Direktīvas 79/409/EEK un 
Direktīvas 92/43/EEK (arī tās 6. panta 3. punktu) nav iespējams konstatēt nevienu 
pārkāpumu.

Nav turpmākas paplašināšanas projekta

Attiecībā uz iespējamu turpmāku Saint-Denis-de-l'Hôtel lidlauka paplašināšanu, kas 
paredzētu izveidot nacionāla vai pat ES mēroga lidostu (jāatgādina, ka šo lidlauku tā mēroga 
dēļ izmanto tikai mazās tūrisma, sporta un uzņēmumu lidmašīnas) Francijas iestādes vairākas 
reizes informēja DG ENV par to, ka nav šāda projekta.

III.3 Automaģistrāles A 19 projekts (Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, 
Nr. 37/2005, Nr. 883/2005, Nr. 117/2006 un Nr. 914/2007)

Pretēji tam, ko apgalvo lūgumrakstu iesniedzēji, Francijas iestāžu nosūtītās informācijas 
tehniskā analīze pierāda, ka A 19 automaģistrāles projekts (101 km garš posms, kas savieno 
A 10 un A 6 automaģistrāles)1 ievērojami neietekmē nevienu KNT vai aizsargājamo 
dzīvnieku sugu un nav ietekmējis virszemes un pazemes ūdens slāņus, tostarp dzeramā ūdens 
ieguves vietas.

Jāpiebilst, ka attiecībā uz šo projektu ir veikts pilnīgs IVN un notikusi sabiedriskā apspriešana 
atbilstīgi Direktīvas 85/337/EEK prasībām.

Par KNT aizsardzību:

Nav tiešas ietekmes

Jāatgādina, ka A 19 automaģistrāles projekts neparedz šķērsot nevienu KNT, tomēr tā tuvumā 
atrodas KNT „Sceaux un Mignerette purvs” un „Sikspārņu apmešanās vietas Luarē 
austrumos”, un tādēļ tas nerada tiešu ietekmi. Galu galā attiecībā uz Direktīvas 92/43/EEK 
6. panta 3. un 4. punktu nav iespējams konstatēt nevienu pārkāpumu.

Nav ievērojamas netiešas ietekmes

Attiecībā uz „Sceaux un Mignerette purviem”

Šajā lietā papildu tehniskā analīze, ko veica attīstītājs atbilstīgi Likumam par ūdeni un Valsts 
                                               
1 Automaģistrāli A 19 paredzēts nodot ekspluatācijā 2009. gada vasarā.
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Vides aizsardzības noteikumiem,1 atklāj, ka šis automaģistrāles projekts ievērojami 
neietekmētu dabiskās dzīvotnes, kā arī zivju un citas sugas; tas nerada izžūšanas 
apdraudējumu, nesamazina plūdu iespējas, nerada virszemes ūdens slāņu piesārņojumu, 
ievērojami neietekmē KNT mitrāju apgādi ar pazemes ūdeņiem, jo būvniecības un 
izmantošanas posmos ir paredzēti profilakses pasākumi (atbilstīgi Petit Fusain un Maurepas
strautu pārvadi, lietus ūdens un citu uz šosejas esošu vielu savākšana). Tas nozīmē, ka A 19 
automaģistrāles projekts nekādā veidā neapdraud KNT aizsardzības mērķus. Tādējādi 
attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK nav iespējams konstatēt nevienu pārkāpumu.

Attiecībā uz „Sikspārņu apmešanās vietas Luarē austrumos”

Jāatgādina, ka gar A 19 automaģistrāli 1 km garumā atrodas vairākas sikspārņu migas, arī tās, 
kas atrodas Chantecoq pašvaldībā, kur apmetušās četras Kopienas nozīmes sikspārņu sugas 
(Rhinolophus Ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis un Myotis bechsteini). 
Turklāt jāatzīmē, ka Saint-Jacques un La Claris ielejās, kas stiepjas gar automaģistrāles 
maršrutu, ir dzīvnieku iespējamās pārvietošanās koridori un medību vietas.

Francijas iestāžu nosūtīto dokumentu un informācijas tehniskā analīze pierāda, ka A 19 
automaģistrāles projekts ievērojami neietekmēs ne sikspārņu dobumus un migas, ne pašus 
sikspārņus. Turklāt risku novēršanas un samazināšanas pasākumi tiek un tiks veikti gan 
būvniecības stadijā (apgaismojuma samazināšana, sikspārņu izsekošanas ierīces utt.), gan 
izmantošanas stadijā (dzīvžogi, kas ļauj sikspārņiem šķērsot automaģistrāli bez sadursmes 
iespējas). Tādējādi attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK nav iespējams konstatēt nevienu 
pārkāpumu.

Par Montargis mežā dzīvojošo sikspārņu aizsardzību

Nav tiešas vai ievērojamas netiešas ietekmes

Lai gan Montargis mežs nav noteikts par KNT, tajā dzīvo Kopienas nozīmes sikspārņi.

Tomēr, lai gan A 19 automaģistrāle atrodas līdzās Montargis mežam, Francijas iestāžu 
nosūtīto dokumentu un informācijas tehniskā analīze pierāda, ka A 19 automaģistrāles 
projekts ievērojami neietekmēs sikspārņu populāciju saskaņā ar īstenotajiem risku novēršanas 
un samazināšanas pasākumiem (zemes meliorācija, ko veic līdz 50 ha lielā platībā tikai ziemā, 
nekādā veidā neiznīcinot migas, nelielas sadursmes iespējas, jo izveidoti augsnes uzbērumi un 
dzīvžogi, samazināts apgaismojums būvniecības darbu laikā utt.). Galu galā attiecībā uz 
Direktīvas 92/43/EEK 12. pantu nav iespējams konstatēt nevienu pārkāpumu.

III.4 Fay-aux-Loges satiksmes novirzīšanas projekts (Lūgumraksts Nr. 261/2004)

Nav tiešas vai netiešas ietekmes uz Orleānas mežu vai kādu no aizsargājamām sugām

Pretēji tam, ko apgalvo lūgumrakstu iesniedzēji, Francijas iestāžu nosūtītās informācijas 
tehniskā analīze pierāda, ka Fay-aux-Loges satiksmes novirzīšanas projekts (paredz ceļu ar 
2 x 1 joslu, kura kopējais platums ir 15 metri, bet garums — 6,3 km), attiecībā uz ko ir veikts 
                                               
1 Jāatgādina, ka akti par valsts saistībām vides jomā atbilstīgi līgumam jāievēro koncesionāram.
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pilnīgs IVN un notikusi sabiedriskā apspriešana atbilstīgi Direktīvas 85/337/EEK (minēta 
iepriekš) prasībām,1 nekādā veidā neietekmēs ĪAT „Orleānas mežs”.2

Jāatgādina, ka šis projekts nešķērso ne KNT, ne ĪAT, un tādēļ tas nerada tiešu ietekmi. 
Attiecībā uz Puits Branger, La Queue, Canal d'Orléans un Vallée du Cens apkārtni, ko 
ietekmētu satiksmes novirzīšanas projekts, runa ir par mākslīgi izveidotiem mitrājiem, kuriem 
nav būtiskas ornitoloģiskas nozīmes. Tādējādi attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK nav 
iespējams konstatēt nevienu pārkāpumu.

III.5 Luāras tiltu pārvadu projekti (Lūgumraksti Nr. 185/2004, Nr. 261/2004, 
Nr. 37/2005, Nr. 883/2005, Nr. 914/2007 un Nr. 1282/2007)

Lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret četru tiltu pārvadu (un saistīto satiksmes novirzīšanas 
ceļu) izbūvi pār Luāru, proti, pret tiltiem pie Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire un Jargeau, kā 
arī tiltu uz austrumiem no Orleānas un tās priekšpilsētas (tā sauktais Chécy/Combleux tilta 
projekts), jo šie projekti ievērojami ietekmētu KNT „Luāras ieleja no Tavers līdz Belleville-
sur-Loire” un ĪAT „Luāras ieleja pie Luarē”.

DG ENV vēlas atgādināt, ka līdz šim nav piešķirta neviena atļauja šo tiltu būvniecībai. 
Procedūras, kas jāveic pirms prefektūras lēmuma par atļaujas piešķiršanu, nav tālu 
pavirzījušās uz priekšu. Tādējādi attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, tostarp 
Direktīvu 85/337/EEK un 92/43/EEK, nav iespējams konstatēt nevienu pārkāpumu, ņemot 
vērā šo abu tiesību aktu noteikumus, kas izklāstīti šī rakstiskā paziņojuma II iedaļā.

Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire un Jargeau tilti 

Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire un Jargeau tiltu (un saistīto satiksmes novirzīšanas ceļu) 
plāni ir apstiprināti. Tomēr pagaidām šiem projektiem nav piešķirtas īstenošanas atļaujas.

Pirms prefektūras lēmuma par atļaujas piešķiršanu ir jāpabeidz IVN, kas jāpapildina ar 
pētījumu, kurā ņemta vērā kumulatīvā ietekme, kas trīs attiecīgo tiltu izbūves dēļ var radīt 
ievērojamas sekas attiecībā uz KNT „Luāras ieleja no Tavers līdz Belleville-sur-Loire” un 
ĪAT „Luāras ieleja pie Luarē”. Turklāt Francijas varas iestādes informēja DG ENV, ka 
2008. gada 25. jūnijā pakalpojumu sniedzējs ir informēts par līgumu, kas attiecas uz šī papildu 
pētījuma īstenošanu, un šis pētījums tiks pabeigts tikai 2009. gada beigās.

Tiklīdz būs apkopoti šī papildu pētījuma secinājumi, tie tiks iekļauti ietekmes uz vidi 
novērtējumos, kas veikti attiecībā uz visiem tilta projektiem, kuri būs iekļauti izpētes lietās, 
kas attiecībā uz katru tilta projektu jāsagatavo pirms deklarācijas par sabiedrisko lietderību. 
Tādēļ notiks sabiedriskās apspriešanas, kas ļaus sabiedrībai izteikt savu viedokli. Tikai pēc 
šiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem departamenta prefekts izlems par to prefektūras 
lēmumu pieņemšanu vai nepieņemšanu, kas atļauj īstenot minētos tiltu projektus.

Galu galā pagaidām Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire un Jargeau tiltu īstenošana ir tikai 

                                               
1 Jāatgādina, ka Francijas administratīvās tiesas tiesnesis nolēma, ka IVN, kas iepriekš veikts saistībā ar atļaujas 
piešķiršanu projektam, bija pilnīgs.
2 Tā kā Donnery pašvaldība ierosināja lietu administratīvā kārtībā, Fay-aux-Loges satiksmes novirzīšanas 
projekta īstenošana pagaidām nav sākta, lai arī atļauja šim projektam tika piešķirta 2005. gada septembrī.
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projektu stadijā (starp citu, pagaidām vēl nav pieņemts lēmums par būvdarbu veidu). Atļaujas 
piešķiršanas procedūras nav pabeigtas. Līdz šim nav saņemtas nekādas garantijas, kas 
apliecinātu šo projektu īstenošanu. Attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem nav iespējams 
konstatēt nevienu pārkāpumu.

Chécy/Combleux tilts

DG ENV vēlas uzsvērt, ka atļaujas piešķiršanas procedūra, kas attiecas uz tilta pārvada izbūvi 
pār Luāru, uz austrumiem no Orleānas un tās priekšpilsētas, līdz šim vienkārši nav uzsākta.

Līdz šim šāds projekts ir pieminēts tikai Orléans Val de Loire un tās priekšpilsētas teritoriālās 
vienotības shēmas projektā (SCOT). Tādēļ jāatgādina turpmāk izklāstītie fakti:
No vienas puses, Orléans Val de Loire SCOT ir apspriests sabiedriskajā apspriešanā, kas 
notika no 2008. gada 15. septembra līdz 2008. gada 15. oktobrim. Turklāt 2008. gada 
19. novembrī Sabiedriskās apspriešanas komiteja sniedza savu ziņojumu, kurā tā jo īpaši 
noformulēja savus iebildumus attiecībā uz Chécy/Combleux tilta projektu, norādot, ka tā 
īstenošana nebūtu vēlama, ņemot vērā Luāras bioloģisko kvalitāti. Minētais SCOT bija 
jāapstiprina līdz 2008. gada decembra beigām.

No otras puses, SCOT nav reglamentējošs dokuments, jo tas nenosaka kompetentajām 
iestādēm pienākumu īstenot šos infrastruktūras projektus, tostarp tajā minēto Chécy/Combleux
tilta projektu.


