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AVVIŻ LILL-MEMBRI 

 Petizzjoni Nru 185/2004, imressqa minn A. Terrazoni, ta’ nazzjonalità Franċiża, 
wieħed jippresumi, f’isem l-Għaqda Kontra t-triq twila li ddur madwar Orléans
u l-qerda ta’ Sologne, rigward il-proġett ta’ triq li ddur madwar Orléans.

 Petizzjoni Nru 261/2004, imressqa minn Jean de la Forge, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem il-"Kumitat għall-Protezzjoni tal-Irħula Donnery/ Fay-aux-
Loges", rigward il-proġett tat-triq li ddur madwar Orléans. 

 Petizzjoni Nru 37/2005, imressqa minn Laurence de la Martinière, ta’ 
nazzjonalità Franċiża, f’isem l-Għaqda Franciża A.D.I.P.H.C.M., dwar it-tqegħid 
ta’ pedamenti għal awtostrada twila li ddur madwar il-belt ta’ Orléans.

 Petizzjoni Nru 580/2005, imressqa minn Anne Joëlle Legourd, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem l-Għaqda Franċiża "le Carillon de Combreux", kontra t-tkabbir 
tal-infrastruttura tal-ajruport f’zona protetta (Natura 2000)

 Petizzjoni Nru 883/2005, imressqa minn Sylvie David - Rousseau, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-awtoritajiet lokali ta’ Loiret mad-
Direttivi 79/409/KE u 92/43/KE  dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u 
konservazzjoni tal-ħabitats naturali. 

 Petizzjoni Nru 0117/2006NRMSG, imressqa, flimkien ma’ aktar minn ħames 
firem, minn Janine Ben Amor, ta’ nazzjonalità Franċiża, f’isem l-Għaqda tas-
Selle/Bied għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Gatinais, dwar il-pjan ta’ kostruzzjoni 
tal-awtostrada A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret)  u dwar xi ksur tad-Direttivi 
Ewropej rigward l-ambjent. 

 Petizzjoni Nru 0914/2007, imressqa minn Claude Arenales, f’isem il-
Konfederazzjoni SEQV, kontra t-triq li ddur madwar Orléans u xi proġetti oħra 
ta’ infrastruttura għall-awtostradi u l-ajruporti 

 Petizzjoni 1282/2007, ippreżentata mis-Sur Rémi Sallé, ta’ nazzjonalità Franċiża, 
f’isem l-“Assoċjazzjoni 4CASP”, dwar l-impatt ambjentali ta’ proġett ta’ pont 
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fuq ix-Xmara Loire, fil-Lvant ta’ Orléans, fil-kuntest tar-ring-road madwar 
Orléans ("le grand contournement")

1. Sommarji tal-Petizzjonijiet 

Petizzjoni Nru 185/2004
Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar l-effetti ħżiena fuq l-ambjent li jista’ jkollu l-proġett ta’ 
triq li ddur madwar il-belt ta’ Orléans. Jallega li jridu jimbnew tliet pontijiet fuq il-Loire, sit 
imħares bħala patrimonju dinji tal-UNESCO. It-300 km ta’ awtostrada tal-proġett ikollhom 
bħala effett il-qerda ta’ parti kbira ta’ Sologne u jaqsmu territorji protetti ta’ Natura 2000. Il-
pjan oriġinali kien se jinqasam f’biċċiet iżgħar biex jiġi evitat l-obbligu li titwettaq l-
evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent, skont id-Direttiva 97/11/KE, u li jiġi kkonsultat il-
pubbliku interessat. Barra dan, il-petizzjonant jissusspetta ksur tad-Direttiva. 93/37/KEE 
dwar il-proċeduri tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi għax-xogħlijiet. 

Petizzjoni Nru 261/2004
Il-petizzjonant iħoss li l-proġett tat-triq li ddur madwar Orléans jinjora r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-fawna u l-flora previsti fil-Programm "Natura 2000". Skont dan, l-awtoritajiet 
pubbliċi lokali qasmu f’biċċiet il-proġett sabiex b’hekk ma jkollhomx għalfejn jagħmlu 
evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent skont id-Direttiva 97/11/KE u lanqas konsultazzjoni 
pubblika. Ġew injorati wkoll ir-regoli Ewropej dwar il-kompetizzjoni għaliex proġett
tabilħaqq kbir ma ġiex ippubblikat fil-livell tal-Unjoni. 

Petizzjoni Nru 37/2005
Il-petizzjonanta qalet li l-Kunsill Ġenerali tal-Loiret iddeċieda  li jibni triq twila li ddur
madwar iz-zona metropolitana ta’ Orléans b’konsegwenzi ambjentali diżastrużi għall-irħula 
milquta. L-iskop huwa kemm biex tiġi ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi ta’ merkanzija 
tqila madwar Orléans u biex  dawn jitbiegħdu mill-irħula lejn il-periferija. Skont il-
petizzjonanta, il-Kunsill Ġenerali jrid iwettaq dan il-proġett mingħajr ma jiġġustifika d-
deċiżjonijiet tiegħu. Hija takkużah li qasam f’biċċiet żgħar il-perkors tat-triq biex jevita wkoll 
li jagħmel l-istudji rigward il-protezzjoni tal-ambjent li kienu jkunu obbligatorji għall-proġett 
sħiħ. Barra dan, skont hi, dawk responsabbli qed jevitaw li jinfurmaw lill-eletturi dwar l-
impatti veri tat-triq u dwar in-nefqa kbira ħafna biex din issir. 

Petizzjoni Nru 580/2005
Il-petizzjonanta, li hija President ta’ Għaqda, irrappurtat il-periklu ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja rigward l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u l-protezzjoni tal-fawna u l-flora 
marbut mat-twettiq ta’ pjan urbanistiku ġenerali ta’ tkabbir tal-infrastruttura tal-awtostrada u 
l-ajruport, mingħajr studju tal-impatt dwar l-effetti ħżiena tax-xogħlijiet f’perimetru wiesa’ ta’ 
zoni protetti (il-Foresta ta’ Orléans, il-Wied tal-Loire), fil-qafas tal-programm Natura 2000

Petizzjoni Nru 883/2005
Il-petizzjonanta ġibdet l-attenzjoni għal tliet proġetti ta’ żvilupp tat-territorju mill-Kunsill 
Ġenerali ta’ Loiret li jmur kontra d-Direttivi 79/409/KE u 92/43/KE dwar il-konservazzjoni
tal-għasafar selvaġġi u, rispettivament, il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali. Dawn 
jikkonsistu fi proġett tal-awtostrada ta’ Sully sur Loire, proġett ta’ tkabbir tal-ajruport ta’ 
Saint-Denis de l'Hôtel u l-proġett tat-triq li ddur madwar Orléans. Hija ssostni li dawn il-
proġetti probabbilment jolqtu z-zoni mħarsa jew dawk eliġibbli għan-netwerk Natura 2000 u 
li l-awtoritajiet lokali ma wettqux l-istudji tal-impatt ambjentali kif previst bir-regoli tal-
Komunità.
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Petizzjoni n°117/2006
Il-petizzjonanta ġibdet l-attenzjoni għall-ħsarat irriversibbli fuq l-ambjent li se tikkaġuna l-
kostruzzjoni tal-awtostrada A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret). Din l-awtostrada proġettata,
li x-xogħlijiet fuqha mistennija li jdumu mill-2006 sal-2009, tinvolvi l-kostruzzjoni ta’ vjadott 
twil aktar minn kilometru fuq il-Wied ta’ Loing. Skont il-petizzjonanta, l-istudju tal-impatt li 
sar ma jagħtix evalwazzjoni korretta tal-impatt tal-awtostrada, għaliex iħalli l-biċċa l-kbira 
tal-punti sensittivi għal studju ulterjuri mill-kuntrattur. Hija ssostni wkoll li mill-A 19 isegwi
l-iżvilupp ta’ proġett ta’ interkambju għall-awtostrada Artenay-Meung sur Loire / Baule  li 
jinvolvi l-bini ta’ vjadott ieħor fuq il-Loire li jibqa’ sejjer sa Sologne biex jerġa’ jitla’ fil-
Lvant u jaqsam mill-ġdid il-Loire, b’impatt dirett fuq il-ħafna siti kklassifikati bħala Natura 
2000. Hija tappella għal azzjoni fil-pront mill-Parlament Ewropew biex iwaqqaf dawn il-
proġetti kollha.

Petizzjoni n° 0914/2007
Il-petizzjonant nieda appell li ġabar fih il-punti kollha mqajma fil-petizzjoni 185/04 u oħrajn 
wara, li jopponu x-xogħlijiet pubbliċi li qed jipproġetta l-Kunsill Ġenerali ta’ Loiret, u bagħat 
CD dwar proġett enormi ta’ triq li ddur madwar iċ-centru industrijali u urban ta’ Orléans.

Petizzjoni n° 1282/2007
Il-petizzjonant irrapporta proġett li jwassal għall-bini ta’pont fuq ix-xmara Loire fil-Lvant ta’ 
Orléans. Huwa jsostni li ż-żewġ postijiet fejn jista’ jsir dan il-pont, Chécy u Combleux, 
jagħmlu parti minn zoni protetti skont id-Direttivi tal-KE dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. Skont 
il-petizzjonant, il-pont ikun ir-raba’ wieħed fuq ix-xmara Loire u se jkun parti mit-triq li ddur 
ma’ Orléans ("le grand contournement"). Huwa jfisser li, għall-kuntrarju tat-tliet proġetti l-
oħra għal pontijiet fuq ix-Xmara Loire, dan ir-raba’ proġett mhuwiex promoss mill-Kunsill 
Ġenerali iżda mill-komunità tal-irħula ("l’agglomeration"). Il-petizzjonant isostni li dan ir-
raba’ proġett ta’ pont se jkollu effetti ħżiena ħafna fuq l-ambjent, l-iktar minħabba li Chécy 
hija zona soġġetta għall-għargħar. Huwa jinsab imħasseb dwar kemm hu meħtieġ dan il-pont 
u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ dan il-proġett fil-kuntest tal-investigazzjonijiet 
li jikkonċernaw it-triq madwar Orléans.  

2. Ammissibilità

Petizzjoni Nru 185/2004 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Lulju 2004 
Petizzjoni Nru 261/2004 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Settembru 2004 
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 175(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura. 

Petizzjoni Nru 37/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’Mejju 2005 
Petizzjoni Nru 580/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’Ottubru 2005 
Petizzjoni Nru 883/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Frar 2006 
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura. 
Petizzjoni Nru 0914/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2008 
Petizzjoni Nru 1282/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2008

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2004

Il-petizzjonanti allegaw li t-taqsim f’partijiet żgħar “saucissonnage” tal-proġett globali tal-
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iżvilupp tat-triq li ddur madwar Orléans li jinkludi l-bini ta’ 3 pontijiet fuq il-Loire u ċirka 
300 kilometru ta’ awtostradi u ta’ toroq veloċi u toroq ġodda b’erba’ korsiji, fil-fehma tal-
Kunsill Ġenerali ta’ Loiret joffri l-vantaġġ li jiġu evitati l-proċeduri Ewropej ta’ sejħa għall-
offerti, u għaldaqstant jiffavorixxi l-intrapriżi lokali li diġà wrew l-interess tagħhom 
pubblikament f’dan il-kuntest (ara l-artikolu għall-istampa “la république du centre tat-Tlieta 
25 ta’ Ġunju 2002» - artikolu li ma ntbagħatx lill-Kummissjoni).

Id-dokumenti mehmuża mal-petizzjoni 185/2004 ma jagħtux l-impressjoni  li sar ksur tal-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/37/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 li jikkoordina l-
proċeduri tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi għax-xogħlijiet1 li jiddisponi li: “ebda xogħol u ebda 
kuntratt ma jista’ jinqasam sabiex ma jaqax taħt l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva”. 
L-unika sejħa pubblika għall-offerti bid-data tat-18.12.2003, imsemmija mill-petizzjonanti, 
hija dik ippublikata f’livell nazzjonali. Hija kienet tittratta “ix-xogħlijiet topografiċi tal-istudji 
tal-qsim tal-Loire” maqsumin fi tliet lottijiet u għandha fir-realtà tikkwalifika bħala kuntratt 
pubbliku għal servizzi fil-kuntest tad-Direttiva tal-Kunsill 92/50/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992 li 
tikkoordina l-proċeduri tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi għal servizzi, emendata bid-Direttiva 
97/52/KE2.
Riċerka bbażata fuq id-dejta “TED” tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Komunitajiet 
Ewropej (OPOCE) uriet lis-sejħa ppubblikata fuq livell nazzjonali kienet ukoll is-suġġett ta’ 
pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bir-referenza 2003/S 243-216445.
B’konsegwenza ta’ dan ma jidhirx li ġie injorat, fil-każ tal-kuntratt għal servizzi, l-Artikolu 
15(2) flimkien mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 92/50/KEE kif emendata bid-Direttiva 97/52/KE 
li tipprevedi l-pubblikazzjoni ta’ sejħa fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal kuntratti 
ta’ servizzi ta’ valur li jaqbeż l-200 000 dritt speċjali ta’ ġbid. 
Fl-aħħar nett, joħroġ ukoll mill-bażi tad-dejta “TED” li l-awtostrada A19, li hija element 
importanti  tat-triq li ddur ma’ Orléans, li l-petizzjonant qed jikkontesta, kienet is-suġġett 
ta’żewġ pubblikazzjonijiet fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (b’referenzi 2003/S 88-
078517 u 2003/S 54-046710) rigward l-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi li 
jikkonċernaw il-kunċett, il-kostruzzjoni, il-manutenzjoni u l-iżvilupp, taħt ir-responsabbiltà 
tal-kuntrattur, tal-parti Artenay-Courtenay tal-awtostrada A19 (madwar 100 kilometru). 
Għalhekk, ma jidhirx li ġew injorati l-Artikoli 3(1) u 11(3) tad-Direttiva 93/37/KEE li 
jipprevedu l-obbligu li tiġi ppubblikata sejħa għal għoti ta’ xogħlijiet pubbliċi fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-assenjazzjoni tal-parti Artenay-Courtenay tal-
awtostrada A19. 
Fin-nuqqas ta’ elementi min-naħa tal-petizzjonanti li jissostanzjaw li d-direttivi dwar il-
kuntratti pubbliċi ġew injorati, wieħed ma jistax jikkonkludi li jeżisti ksur tad-dritt tal-
Komunità f’dan il-kuntest. 

Il-petizzjonanti jħossu li l-qsim tal-proġett iwassal ukoll għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
stipulati fid-Direttiva 85/337/KEE emendati bid-Direttiva 97/11/KE (id-Direttiva EIA)3. Fil-
petizzjoni 185/2004 hemm estratt minn din id-Direttiva. Din tal-aħħar tipprevedi t-twettiq ta’ 
evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent (EIA) qabel kull teħid ta’ deċiżjoni dwar talba għall-
approvazzjoni tat-twettiq ta’ proġetti li dwarhom tapplika d-Direttiva u li jistgħu jkunu ta’ 
ħsara kbira għall-ambjent. Id-deċiżjoni għandha tqis it-tagħrif miġbur fil-kuntest tal-ambjent, 

                                               
1 ĠU L 199, tad-9.8.1993, p. 54
2 ĠU L 209, tal-24.7.1992, p. 1, u ĠU L 328, 28.11.1997, p. 1
3 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p. 40 u ĠU L 73 tal-14.3.1997, p. 5.
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kif ukoll ir-riżultati tal-konsultazzjoni mal-pubbliku interessat. 

Joħroġ ċar mill-istess Direttiva (li, kif jenfasizza l-petizzjonant tirreferi għal “proġett 
komplessiv”) u mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li, għall-iskop tal-EIA, 
għandhom jitqiesu l-proġetti fit-totalità tagħhom u li ma jinqasmux bl-iskop biex ma jibqgħux 
ikunu suġġetti għall-EIA. Madankollu, mill-informazzjoni li pprovda l-petizzjonant mhux 
possibbli li jiġi determinat l-approċċ adottat fil-kuntest tal-EIA rigward dan il-proġett, lanqas 
ma wieħed jista’ jsir jaf jekk ġiex awtorizzat l-iżvilupp ta’ dan il-proġett. Il-fatti, hekk kif 
tressqu, ma jidhrux li jindikaw xi ksur tad-Direttiva li jitlob il-ftuħ ta’ stħarriġ mill-
Kummissjoni. 

Għal dak li jikkonċerna d-Direttiva 92/43/CEE (id-Direttiva tal-Ħabitats)1, il-petizzjonant
isemmi l-ħsara li jista’ jagħmel dan il-proġett f’għadd ta’ siti proposti minn Franza fl-ambitu
ta’ din id-Direttiva, iżda ma jforni l-ebda prova tal-allegazzjonijiet li għamel. Il-Kummissjoni 
se tikkuntattja lill-petizzjonant u titolbu aktar informazzjoni biex tkun tista’ tevalwa s-
sitwazzjoni kif jixraq. 

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Ottubru 2005

Il-petizzjonijiet jirrappurtaw il-proġett tat-triq li ddur madwar Orléans li jinvolvi it-twaqqif ta’
tliet pontijiet li jridu jimbnew fuq il-Loire u madwar 300 kilometru ta’ awtostradi, toroq 
veloċi u toroq ġodda b’erba’ korsiji. Il-proġett ta’ din it-triq kapaċi jkollu impatt fuq żewġ siti 
proposti bħala ta’ importanza Komunitarja “La Sologne” (FR 2402001) u l-“Vallée de la 
Loire minn Tavers sa Belleville-sur-Loire” (FR2400528) kif ukoll fuq zona protetta speċjali
(“ZPS”) ta’ għasafar selvaġġi "Vallée de la Loire et du Loiret" (FR2410017) u fuq żewġ zoni 
importanti għall-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (“ZICO”). 
Il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ każ fuq il-bażi ta’ investigazzjoni tagħha u f’Novembru tal-
2004 indirizzat talba għal informazzjoni lill-awtoritajiet Franċiżi. Din it-talba għal 
informazzjoni kienet tittratta n-natura, il-kobor eżatt u l-livell ta’ progress tal-proġett, kif 
ukoll il-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 79/409/KEE2 dwar il-konservazzjoni
tal-għasafar selvaġġi, 92/43/KEE3 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġa, u 85/337/KE4 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent kif emendata bid-Direttiva 97/11/KEE5. 

Fil-laqgħa “pakkett” rigward l-ilmenti dwar l-ambjent  f’Jannar tal-2005 u permezz tal-posta 
li ntbagħtet lill-Kummissjoni f’Mejju tal-2005, l-awtoritajiet Franċiżi indikaw li l-Kunsill 
Ġenerali tal-Loiret ma kkonfermax il-fehma tiegħu li jkompli sejjer bit-twettiq tal-proġett
globali tat-triq li ddur madwar Orléans. Dawk l-awtoritajiet indikaw li kienu sejrin isiru tliet 
operazzjonijiet ad hoc: il-proġett tad-devjazzjoni tal-RD921 f’Fay-aux-Loges minflok żewġ 
proġetti ta’ qsim fuq il-Loire f’żewġ punti. Peress li huwa proġett ta’ devjazzjoni tal-RD921, 
dan jikkonċerna iz-ZPS FR 2410018 "Foresta ta’ Orléans". L-istudju ta’ impatt tal-proġett fuq 
din iz-ZPS intbagħat lill-Kummissjoni f’Mejju tal-2005. Iż-żewġ proġetti l-oħra għadhom fi
stadju preliminari biex tittieħed deċiżjoni. L-istudji ta’ impatt ta’dawn iż-żewġ proġetti 
għadhom fl-istadju ta’ tħejjija. F’dan l-istadju għadhom ma ġewx identifikati z-zoni 
importanti għall-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi li eventwalment jinvolvu dawn il-
                                               
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7
2 ĠU L 103 tal-25.4.1979, p. 1.
3 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7.
4 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p.40. 
5 ĠU L 73 tal-14.3.1997, p. 5.
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proġetti. L-awtoritajiet Franċiżi impenjaw ruħhom li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-
progress ta’ dawn it-tliet operazzjonijiet u dwar l-impatt tagħhom fuq is-siti Komunitarji 
involuti, kif ukoll dwar l-ikklassifikar skont iz-ZPS taż-2 ZICO involuti. (Marlié u Baule). 

Il-Kummissjoni ma tonqosx li żżomm infurmat il-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar aktar 
żviluppi rigward din il-kwistjoni.

5. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’Mejju 2006 għall-Petizzjoni 883/2005

Il-petizzjoni tirrapporta tliet proġetti mmexxija mill-Kunsill Ġenerali ta’Loiret:

1. it-triq twila li ddur madwar Orléans u l-proġett ta’ pont fuq il-Loire fil-Punent ta’ 
Jargeau (proġett li huwa s-suġġett ukoll tal-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004 et 
37/2005), 

2. il-proġett tat-tkabbir tal-ajruport ta’ Saint Denis de l'Hôtel, u

3. il-proġett ta’ devjazzjoni Poids Lourds fir-raħal ta’ Sully.   
Dawn il-proġetti jista’ jkollhom impatt fuq żewġ siti ta’ importanza Komunitarja "La 
Sologne" (FR 2402001) u "La Loire" (FR2400528) kif ukoll fuq zona ta’ protezzjoni speċjali 
("ZPS") għall-għasafar selvaġġi "Vallée de la Loire u du Loiret" (FR2410017).

Il-kummenti tal-Kummissjoni 
Peress li dan il-proġett jitratta t-triq li ddur madwar Orléans, il-Kummissjoni fetħet każ fuq l-
inizjattiva tagħha stess fl-2004, wara li tressqet il-petizzjoni 185/2004. Kif indikat fl-aħħar 
komunikazzjoni rigward il-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004 et 37/2005, ħareġ mid-dettalji 
ta’ dan il-każ, sal-lum, li l-Kunsill Ġenerali tal-Loiret ma kkonfermax il-feħma tiegħu li 
jipproċedi bit-twettiq tal-proġett globali tat-triq li ddur madwar Orléans. Dawk l-awtoritajiet
indikaw li se jsiru tliet operazzjonijiet ad hoc: il-proġett ta’ devjazzjoni tal-RD921 f’Fay-aux-
Loges kif ukoll żewġ proġetti ta’ qsim tal-Loire f’żewġ punti. Il-proġett tal-pont fuq il-Loire 
fil-Punent ta’ Jargeau rrappurtat mill-petizzjonant huwa tabilħaqq kopert bil-każ imsemmi 
qabel li nfetaħ fuq investigazzjoni tal-Kummissjoni stess. Peress li dan il-proġett jittratta d-
devjazzjoni tal-RD 921, dan jikkonċerna z-ZPS FR 2410018 "il-Foresta ta’ Orléans". L-
istudju tal-impatt tal-proġett fuq din iz-ZPS qed jiġi evalwat mis-servizzi tal-Kummissjoni. Iż-
żewġ proġetti l-oħra għadhom fi stadju preliminari tat-teħid ta’ deċiżjoni. L-istudji tal-impatt 
ta’ dawn iż-żewġ proġetti qed jitħejjew u s’issa għadhom ma ġewx identifikati z-zoni 
importanti għall-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi li eventwalment jinvolvu dawn il-
proġetti. 
Fi ftit żmien se ssir laqgħa teknika bejn l-awtoritajiet Franċiżi u s-servizzi tal-Kummissjoni 
biex jiġi ċċarat (1) kemm huwa suffiċjenti l-istudju tal-impatt li twettaq għall-proġett tat-triq li 
ddur madwar Orléans, (2) il-miżuri proposti biex itaffuh u (3) in-natura globali jew le ta’ dak 
il-proġett.
Fil-kuntest tat-tħejjija għal din il-laqgħa u fil-laqgħa msemmija, is-servizzi tal-Kummissjoni 
se jiġbru informazzjoni wkoll  mill-awtoritajiet Franċiżi dwar in-natura, il-kobor eżatt u l-
livell ta’ progress taż-żewġ proġetti l-oħra li rrapporta l-petizzjonant (il-proġett tat-tkabbir tal-
ajruport ta’ Saint Denis de l'Hôtel u l-proġett tad-devjazzjoni Poids Lourds tar-raħal ta’ Sully), 
kif ukoll dwar il-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 79/409/KEE1 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
                                               
1 ĠU L 103 tal-25.4.1979, p. 1.
2 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p.7.
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u tal-fawna u tal-flora selvaġġa, u 85/337/KE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata bid-Direttiva 97/11/KEE2. 
Il-Kummissjoni mhix se tonqos milli żżomm il-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar 
żviluppi oħra rigward din il-kwistjoni. 

6. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-4 ta’ Lulju 2006 

Kif indikat fil-komunikazjoni ta’ qabel, il-Kummissjoni ddecidiet li tiftaħ każ ibbażat fuq 
investigazzjoni tagħha stess. Hija bagħtet lill-awtoritajiet Franċiżi żewġ talbiet għall-
informazzjoni. Dawn it-talbiet għall-informazzjoni jkopru n-natura, il-kobor eżatt u l-livell ta’ 
progress tal-proġett, kif ukoll il-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 79/409/KEE3

dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 92/43/KEE4 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali u tal-fawna u tal-flora selvaġġa, u 85/337/KE5 dwar l-istima ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent kif emendata bid-Direttiva 97/11/CEE6. Il-każ ġie diskuss waqt il-
laqgħat “pakkett” dwar l-ilmenti rigward l-ambjent.

Fil-laqgħa “pakkett” tal-20 ta’ Jannar 2006, l-awtoritajiet Franċiżi u l-Kummissjoni qablu li 
jorganizzaw laqgħa teknika f’Settembru tal-2006 biex jiġu ċċarati (l) kemm huwa suffiċjenti 
l-istudju ta’ impatt li twettaq, (2) il-miżuri proposti biex itaffuh u (3) in-natura globali jew le 
tal-proġett li rrapportaw il-petizzjonanti. 

Il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li s-suġġett tal-petizzjoni 117/2006, 
il-proġett tal-awtostrada A19 Artenay-Courtenay, qed jiġi ttrattat ukoll fil-każ ibbażat fuq 
investigazzjoni tal-Kummissjoni stess, l-istess bħall-petizzjonijiet 580/2005 u  883/2005. Il-
Kummissjoni ma tonqosx li żżomm il-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar żviluppi 
oħra riġward din il-kwistjoni. 

7. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009. 

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

Dawn il-petizzjonijiet kollha għandhom komuni l-fatt li qed jirrappurtaw ġabra ta’ proġetti 
tal-infrastruttura ta’ awtostradi u toroq qabel ma jitwettqu fl-irħula tal-belt ta’ Orléans  u fit-
truf tagħhom (muniċipju ta’ Loiret, fi Franza). Din hija ir-raġuni li għaliha dan l-avviż bil-
miktub qed jittratta l-petizzjonijiet kollha f’daqqa. Wieħed jiftakar li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet stess tal-Parlament Ewropew ittratta kontinwament dawn il-petizzjonijiet b’mod 
integrat, kif jistqarr ir-Rapport tiegħu tal-20 ta’Novembru 2007 dwar il-missjoni ta’ 
investigazzjoni f’Pariġi u fil-Loiret mill-1 sat-2 ta’ Ottubru 2007 rigward il-petizzjonijiet
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 u 914/2007 (il-petizzjoni 
1282/2007 ma kenitx għadha tressqet quddiem dak il-Kumitat, iżda waslet biss f’Diċembru 
tal-2007).

                                               
1 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p.40. 
2 ĠU L 73 tal-14.3.1997, p. 5.
3 ĠU L 103 tal-25.4.1979, p. 1.
4 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p.7.
5 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p.40. 
6 ĠU L 73 tal-14.3.1997, p. 5.
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L-eżami tekniku u legali li wettqet il-Kummissjoni Ewropea tat-tagħrif kollu u tad-dokumenti 
kollha li ntbagħtu mill-petizzjonanti u mill-awtoritajiet Franċiżi kkonkluda li ebda proġett ta’ 
infrastruttura, li ttrattaw il-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007 u 1282/2007, ma jidher li jippreżenta ksur tal-liġijiet tal-Komunità 
rigward l-ambjent.

Sabiex il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jingħata sintesi eżawrjenti tal-eżami tekniku u legali li 
wettqet il-Kummissjoni li wassal għal din il-konklużjoni, dan l-avviż jinkludi Anness li 
jfakkar is-suġġett tal-petizzjonijiet relattivi (Taqsima I), jitfa dawl fuq id-dispożizzjonijiet tad-
dritt Komunitarju meta jitqiesu l-fatti partikolari (Taqsima II) u jiddikjara l-konklużjonijiet ta’ 
dak l-eżami tekniku u legali (Taqsima III). 

ANNESS

mal-Avviż tal-Kummissjoni
rigward il-petizzjonijiet

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

Wara li jkun fakkar fil-qosor is-suġġett speċifiku ta’ kull waħda mill-petizzjonijiet, l-Anness 
ta’ dan l-Avviż jipprovdi bil-miktub l-analiżi teknika u legali li wettaqe id-Direttorat Ġenerali 
Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea (DĠ ENV) tal-ilmenti mressqa mill-petizzjonanti.

I. Suġġett tal-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007 u 1282/2007

Petizzjonijiet 185/2004, 261/2004 u 37/2005 mressqa rispettivament minn  A. Terrazoni, 
minn J. de la Forge, President tal-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Irħula Donnery/Fay-aux-
Loges u minn Laurence de la Martinière tal-Għaqda Franċiża ADIPHCM 

Il-petizzjonanti rrappurtaw proġett ta’ triq twila li ddur madwar Orléans li jikkonsisti fil-
kostruzzjoni ta’ 300 kilometru ta’ awtostradi, ta’ korsiji veloċi u toroq miftuħa għat-traffiku 
internazzjonali. Jikkonsisti wkoll fi tliet pontijiet li jaqsmu l-Loire f’Meung-sur-Loire, 
f’Jargeau u f’Sully-sur-Loire. Barra l-fatt li dawn il-proġetti se jolqtu diversi siti ta’ Natura 
2000, inkluż is-sit ta’ importanza Komunitarja (SIC) "Vallée de la Loire minn Tavers sa
Belleville-sur-Loire" u z-zona ta’ protezzjoni speċjali (ZPS) "Vallée de la Loire fi Loiret", 
dawk li qed iressqu l-petizzjonijiet isostnu wkoll li dawn il-proġetti jiffurmaw proġett wieħed 
ġenerali u għalhekk kellhom ikunu s-suġġett ta’ studju wieħed integrat dwar l-impatt 
ambjentali. Isostnu wkoll li l-pubbliku ma kienx infurmat dwar il-proġetti msemmija. 

Petizzjoni 580/2005 mressqa minn Anne Joëlle Legourg, President tal-Għaqda Franċiża 
“Le Carillon de Combreux”

Il-petizzjonanta rrappurtat, qabelxejn, proġett ta’ tkabbir tal-ajruport ta’ Saint-Denis-de-
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l'Hôtel, li jagħmel parti minn proġett ġenerali ta’ triq twila li ddur madwar Orléans (imsemmi 
qabel). Dan il-proġett jinkludi t-tkabbir u t-tisħiħ tar-runway u l-immodernar tal-
installazzjonijiet. Issa skont il-petizzjonanta, barra mill-fatt li dan il-proġett kien se jsir
mingħajr investigazzjoni pubblika, dan it-tkabbir jolqot b’mod partikolari iz-ZPS "Forêt 
d'Orléans" u l-ispeċi li jsibu kenn hemmhekk, inkluża l-arpa, peress li l-medda tal-art għat-
tlugħ u l-inżul tal-ajruplani tinsab fuq dik iz-ZPS u jintużaw  xbieki u sparar biex l-għasafar 
ma jersqux lejn l-ajruport.
Il-petizzjonanta rrappurtat ukoll proġett ġdid ta’ tkabbir bil-għan li jitkabbar l-ajruport.

Petizzjoni 883/2005 mressqa minn Sylvie David-Rousseau 

L-istess bħal fil-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005 et 580/2005, il-petizzjonanta
tirrapporta il-proġett tat-triq twila li ddur madwar Orléans, it-tkabbir tal-ajruport ta’ Saint-
Denis-de-l'Hôtel u l-pont li jaqsam ix-xmara Loire f’Jargeau peress li dawn jolqtu is-SIC u z-
ZPS imsemmija hawnfuq. Bħala kwistjoni oħra, il-petizzjonanta tirrapporta l-proġett ta’ 
devjazzjoni għal vetturi ta’ merkanzija tqila f’Sully-sur-Loire peress li jkollu impatt fuq iz-
ZPS "Vallée de la Loire f’Loiret".  

Petizzjoni 117/2006 mressqa minn Janine Ben Amor, President tal-Għaqda tas- Selle / Bied
għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Gatinais 

Il-petizzjonanta tirrapporta l-proġett ta’ bypass fuq l-A19 bejn Artenay et Courtenay twila 101 
kilometru bl-iskop li jgħaqqad l-awtostradi A10 u A6 peress li dan il-proġett (i) jista’ jkollu 
impatt sinifikanti fuq is-saffi tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art u l-ilqugħ tal-ilma tax-xorb, (ii) 
jolqot is-SIC "Marais de Sceaux u Mignerette" b’riskju tan-nixfa u (iii) ikollu bħala 
konsegwenza t-tneħħija massiva ta’ sigar f’Montargis u jqiegħed f’riskju l-friefet il-lejl li 
jsibu kenn hemmhekk.

Petizzjoni 914/2007 mressqa minn  Claude Arenales, Segretarju Ġenerali tal-
Konfederazzjoni għall-Protezzjoni tal-Ambjent u l-Kwalità tal-Ħajja 

L-istess bħal fil-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 u 117/2006, 
il-petizzjonant rrapporta l-proġett ta’ triq twila li ddur madwar Orléans, it-tkabbir tal-ajruport
ta’ Saint-Denis-de-l'Hôtel u l-bypass fuq l-awtostrada A 19. Barra dan, il-petizzjonant
rrapporta il-proġett tal-pont li jaqsam fuq il-Loire f’Sully-sur-Loire peress li dan ikollu impatt 
fuq iz-ZPS "Vallée de la Loire f’ Loiret".  

Petizzjoni 1282/2007 mressqa minn Rémi Sallé, President tal-Għaqda “4CASP” (Chécy)

Il-petizzjonant jirrapporta l-proġett tal-pont f’Chécy li jaqsam fuq il-Loire fil-Lvant tal-irħula 
ta’ Orléans peress li dan il-proġett (i) ikollu impatt sinifikanti fuq żona ta’ lqugħ tal-ilma u s-
saffi ta’ ilma ġieri u (ii) fuq iz-ZPS "Vallée de la Loire f’Loiret" u fuq is- SIC "Vallée de la 
Loire minn Tavers sa Belleville-sur-Loire".

II. Id-dispożizzjonijiet ewlenin tad-dritt Komunitarju applikabbli għall-proġetti ta’ 
infrastruttura li huma s-suġġetti tal-petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 u 1282/2007 

Qabel il-preżentazzjoni tar-riżultati tal-analiżi teknika u ġuridika tal-petizzjonijiet involuti 
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(ara punt III ta’ dan l-avviż bil-miktub), għandna nfakkru liema huma l-istrumenti ewlenin  u 
d-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju rigward l-ambjent applikabbli għall-proġetti li huma 
s-suġġetti ta’ dawk il-petizzjonijiet. 

Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi 
u Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa

Billi z-zoni, li skont petizzjonanti se jintlaqtu mill-proġetti involuti tal-infrastruttura, huma 
tat-tipi SIC u ZPS ikklassifikati minn Franza skont id-Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE 
bħala elementi tan-netwerk Natura 2000, għandhom jiġu applikati d-Direttivi 79/409/KEE u 
92/43/KEE. 

B’mod partikolari, issir riferiment għall-Artikolu 6(3 u 4) tad-Direttiva 92/43/KEE.1

- L-Artikolu 6(3) jiddisponi li kull pjan jew proġett, li ma jaqax taħt l-amministrazzjoni tas-
SIC u / jew taz-ZPS, iżda li jista’ jolqot dak is-SIC jew dik iz-ZPS b’mod sinifikanti, 
għandu jkun is-suġġett ta’ evalwazzjoni xierqa minn qabel tal-impatti tiegħu filwaqt li 
jitqiesu l-objettivi tal-ħarsien ta’ dak is-SIC jew dik iz-ZPS. Għandu jkun is-suġġett ukoll 
ta’ konsultazzjoni pubblika.

L-awtoritajiet responsabbli għandhom jawtorizzaw il-proġett jew il-pjan involut biss wara 
li jkollhom l-assigurazzjoni li dan ma jkunx ta’ ħsara għall-integrità ta’ dak is-SIC jew dik 
iz-ZPS. 

- Madankollu, bis-saħħa tal-Artikolu 6(4), minkejja xi konklużjonijiet negattivi ta’ 
evalwazzjoni adatta (xi proġett jew pjan partikolari jista’ jkun ta’ ħsara għall-integrità ta’ 
dak is-SIC jew dik iz-ZPS), l-awtoritajiet responsabbli jistgħu jawtorizzaw il-proġett jew 
il-pjan involut taħt il-kundizzjoni li jiġi ppruvat (i) li ma jeżistux soluzzjonijiet alternattivi, 
(ii) li l-pjan jew il-proġett ikun ġustifikat għal raġunijiet importanti ħafna ta’ interess 
pubbliku (inklużi dawk ta’ natura ekonomika) u (iii) li jiġu pprogrammati miżuri ta’ 
tpattija bil-għan li jiġġarantixxu l-koerenza ġenerali tan-netwerk Natura 2000. 

-
Wieħed isemmi bħala punt ieħor l-Artikolu 12(1 u 4) tad-Direttiva 92/43/KEE. 

- L-Artikolu 12(1) jiddisponi li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta’ 
protezzjoni stretta tal-ispeċi ta’ annimali skont l-Anness IV, punt a) tad-Direttiva 
92/43/KEE  kemm jekk jappartienu u kemm jekk le għal SIC. Dan l-arranġament jeħtieġ 
b’mod partikolari l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jippermettu, fost affarijiet oħra, li jiġi 
evitat kull tfixkil internazzjonali għall-ispeċi msemmija u l-qerda taz-zoni ta’ mistrieħ. 

- Rigward l-Artikolu 12(4), dan jiddisponi li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema 
ta’ kontroll biex jiggarantixxu li kull qbid jew qtil aċċidentali tal-ispeċi ta’ annimali li ssir 
referenza għalihom f’dak l-Anness IV, punt a) ma jkollux impatt negattiv kbir fuq l-ispeċi 
msemmija.

                                               
1 L-Artikolu 7 tad-Direttiva 92/43/KEE jiddisponi li l-obbligi li joħorġu mill-Artikolu 6(2-4) 
tagħha japplikaw ukoll għall-proġetti jew pjanijiet li jistgħu jħammġu jew jagħmlu ħsara lill-
ħabitats tal-ispeċi tal-għasafar salvaġġi jew li jiddisturbawhom, inkwantu dawn l-impatti 
jkollhom effett sinifikanti fuq il-ħarsien ta’ dawk l-ispeċi. 



CM\777276MT.doc 11/16 PE376.453/rev IVv01-00

MT

Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’Ġunju 1985, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (kif emendat bid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE)  

Skont l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 85/337/KEE, l-awtoritajiet responsabbli ma jistgħux 
jawtorizzaw proġett li jista’ jkollu impatti serji fuq l-ambjent mingħajr ma ssir evalwazzjoni 
ta’ impatti ambjentali minn qabel (EIA). 

Skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva msemmija, għall-proġetti kollha koperti bl-Anness I 
tagħha (minbarra dawk koperti bl-Artikolu 1(2)  jew dawk li jibbenefikaw minn deroga skont 
l-Artikolu 2(3)) għandu bilfors isir EIA għalihom qabel ma jiġu awtorizzati. Huma involuti 
b’mod partikolari l-proġetti (i) ta’ awtostradi, (ii) ta’ korsiji veloċi, (iii) ta’ toroq ġodda 
b’erba’ korsiji jew itwal minn tal-inqas 10 Km, (iv) il-proġetti ta’ allinjament / ta’ twessigħ ta’ 
triq eżistenti b’mill-inqas żewġ korsiji biex issir triq b’4 korsiji, jew meta l-parti allinjata / 
imwessgħa tkun ta’ mill-inqas tul ta’ 10 Km u (v) l-ajruporti li r-runway tagħhom tkun twila 
mill-inqas 2100 metru. 

Fil-każ ta’proġetti li jidhru fl-Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE, inklużi x-xogħlijiet ta’ 
infrastruttura mhux koperti bl-Anness I u l-proġetti ta’ ajruporti, huma l-awtoritajiet 
responsabbli li jiddeterminaw, skont l-Artikolu 4(2), każ b’każ jew fuq il-bażi ta’ kriterji 
stabbiliti minn qabel, jekk proġett partikolari  għandhiex issirlu minn qabel EIA. Madankollu, 
dawk l-awtoritajiet ma jgawdux marġni ta’ manuvra libera għaliex l-eżami każ b’każ jew il-
kriterji stabbiliti minn qabel iridu jkunu bbażati, skont l-Artikolu 4(3), fuq il-kriterji elenkati 
fl-Anness III tad-Direttiva. Fi kliem ieħor, l-awtoritajiet responsabbli għandhom 
jikkunsidraw, jekk ikun meħtieġ, il-karatteristiċi tal-proġett, il-post u l-karatteristiċi ta’ impatt 
potenzjali fuq l-ambjent. 

Wieħed irid jinnota li, fost affarijiet oħra, il-pubbliku għandu rwol x’jiżvolġi u għandu dritt li 
jkun infurmat u kkonsultat dwar il-proġett, inkluż ukoll li juri opinjoni dwaru. Rigward l-
awtoritajiet responsabbli, dawn għandhom "jikkunsidraw" l-opinjonijiet kollha li jitressqu, 
jinfurmaw lill-pubbliku bid-deċiżjoni finali tagħhom dwar l-approvazzjoni jew le tal-proġett 
involut u jispjegaw ir-raġunijiet ta’ din l-għażla. Barra minn dan, il-membri tal-pubbliku li 
jinteressahom biżżejjed li jieħdu azzjoni għandhom id-dritt li jippreżentaw rikors fil-qrati 
sabiex jikkontestaw deċiżjoni ta’ approvazzjoni ta’ proġett partikolari. 

Il-każ tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-patrimonju dinji kulturali u naturali, UNESCO 
(1972)

Huma numerużi fost dawk li ressqu petizzjonijiet li appellaw għall-bżonn li tiġi rispettata il-
Konvenzjoni dwar il-ħarsien tal-patrimonju kulturali u naturali dinji tal-Organizzazzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (Pariġi, 1972). Fil-fatt, il-Val de 
Loire bejn Sully-sur-Loire u Chalonnes tniżżel fl-2000 fil-lista tal-patrimonju dinji skont dik 
il-Konvenzjoni minħabba l-elementi rurali u l-pajsaġġ kulturali eċċezzjonali tiegħu.1 Rigward 
dan, dawk li ressqu l-petizzjoni argumentaw li l-awtoritajiet Franċiżi ma setgħux jawtorizzaw 
il-bini ta’ pontijiet li jaqsmu l-Loire għar-raġunijiet ta’ ħsara għall-pajsaġġ tal-Wied ta’ Loire 
bi ksur ta’ dik il-Konvenzjoni.

F’dan il-kuntest, id-DĠ ENV għandu jispeċifika li l-Komunità Ewropea ma tagħmilx parti 
                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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minn dik il-Konvenzjoni. Għalhekk l-implimentazjoni tagħha ma taqax taħt il-kompetenza tal-
Kummissjoni. Din taqa’ biss taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Istat Franċiż. 

III. Analiżi teknika u ġuridika tal-proġetti ta’ infrastruttura li huma s-suġġetti tal-
petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 
u 1282/2007 fid-dawl tad-dispożizzjonijiet applikabbli tad-dritt Komunitarju. 

Fuq il-bażi tat-tagħrif li taw petizzjonanti u l-awtoritajiet Franċiżi u fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet applikabbli tad-dritt Komunitarju, id-DĠ ENV wettaq analiżi teknika u 
ġuridika tal-proġetti kollha li kkontestaw il-petizzjonanti. 

III.1 It-triq twila li ddur madwar Orléans (Petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

Ma jeżistix proġett ta’ triq twila madwar Orléans 
Bil-kuntrarju għal dak li sostnew petizzjonanti, l-awtoritajiet Franċiżi infurmaw lid-DĠ ENV 
f’diversi okkażjonijiet li ma jeżistix proġett (lokali, reġjonali jew Statali) ta’ triq twila li ddur 
madwar Orléans. 

Il-proġetti differenti ta’ infrastruttura, li huma s-suġġetti tal-petizzjonijiet imsemmija hawn 
fuq, huma proġetti li ma jiffurmawx dik it-triq twila u għandhom jitqiesu separatament 
wieħed mill-ieħor. B’mod partikolari, ma tistax tiġi identifikata rabta funzjonali li tgħaqqad 
dawn il-proġetti flimkien.

Konsegwenza ta’ dan, id-DĠ ENV jixtieq jenfasizza li dawn il-proġetti kollha ma jistgħux 
ikunu s-suġġett tal-istess EIA waħdanija, għaliex mhumiex il-każ ta’ proġett ġenerali wieħed 
iżda ta’ diversi proġetti distinti. 

III.2 It-tkabbir tal-ajruport ta’ Saint-Denis-de-l'Hôtel u l-implimentazzjoni futura ta’ 
ajruport ta’ dimensjoni nazzjonali jew saħansitra Ewropea (petizzjonijiet 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

It-tkabbir tal-ajruport kien is-suġġett ta’ EIA u ta’ konsultazzjoni pubblika 

Bil-kuntrarju għal dak li sostnew il-petizzjonanti, it-tkabbir tal-ajruport ta’ Saint-Denis-de-
l'Hôtel li sar fl-2003 kien is-suġġett ta’ konsultazzjoni pubblika u ta’ EIA skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE. 
Rigward dan, id-DĠ ENV jixtieq jenfasizza li t-tkabbir kien jikkonsisti fi tkabbir tar-runway 
bi 392 metru minn 1000 għal 1392 metru. Dan ifisser li kellha issir EIA jekk l-awtoritajiet 
responsabbli jikkunsidrawh neċessarju skont l-Arikolu 4(2) tad-Direttiva (imsemmija hawn 
fuq) 

Ebda impatt sinifikanti fuq l-ispeċi ta’ għasafar selvaġġi 

Barra minn hekk, l-analiżi teknika tal-elementi ta’ informazzjoni li bagħtulna l-awtoritajiet 
Franċiżi turi li dan l-ajruport mhux il-kawża ta’ impatt sinifikanti fuq l-ispeċi ta’ għasafar 
selvaġġi li jinsabu fiz-ZPS "Forêt d'Orléans" lanqas fuq dawk li jinsabu fiz-ZPS "Vallée de la 
Loire du Loiret". Fi kliem ieħor, l-ajruport mhu ta’ ebda ħsara għaz-zoni ta’ mistrieħ u għat-
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tnissil ta’ dawk l-ispeċi u ma jfixkilhomx b’mod partikolari. Għaldaqstant jiġi ċċarat li r-riskji 
ta’ kolliżjoni, imkejla fuq livell nazzjonali, huma limitati ħafna għaliex jiġru fil-parti l-kbira 
inqas minn 15-il metru mill-art. Minħabba dan, l-awtoritajiet responsabbli installaw tagħmir 
għat-tbeżżigħ tal-għasafar li jevita li l-għasafar selvaġġi jtiru fuq l-airuport. Barra dan, jiġi 
enfasizzat li l-monitoraġġ ornitloġiku taz-ZPS "Forêt d'Orléans" li twaqqaf fil-qafas tal-pjan 
nazzjonali għar-ritorn tal-arpa (2006) ma indika l-ebda problema partikolari li tolqot din l-
ispeċi. Jiġifieri ma seta’ jiġi identifikat l-ebda ksur tad-Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE 
(inkluż b’mod partikolari l-Artikolu 6(3) tagħha). 

Ebda proġett ta’ tkabbir għall-futur 

Għal dak li jikkonċerna l-possibbiltà ta’ tkabbir tal-ajruport  ta’ Saint-Denis-de-l'Hôtel bl-
iskop li jsir minnu ajruport  nazzjonali jew saħansitra Ewropew (infakkru li minħabba l-kobor 
tiegħu jintuża biss minn ajruplani żgħar għat-turiżmu, l-isport u l-kummerċ), l-awtoritajiet 
Franċiżi għarrfu lid-DĠ ENV f’ħafna okkażjonijiet li dan il-pjan ma jeżistix. 

III.3 Il-proġett tal-awtostrada A19 (petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007)

Bil-kuntrarju għal dak li sostnew il-petizzjonanti, l-analiżi teknika tal-elementi ta’ 
informazzjoni li bagħtu l-awtoritajiet Franċiżi  turi li l-proġett tal-awtostrada A19 (tul ta’ 101 
Km li jgħaqqad l-awtostradi A6 u A10)1 ma ta ebda impatt sinifikanti fuq xi SIC u lanqas fuq 
xi speċi protetta ta’ annimali u ma ntlaqatx l-ilma ġieri ta’ taħt u ta’ fuq l-art, inklużi s-sorsi 
tal-ilma tax-xorb. 

Inżidu li dan il-proġett kien is-suġġett ta’ EIA sħiħa u ta’ konsultazzjoni pubblika skont dak li 
tistipula d-Direttiva 85/337/KEE.

Rigward il-ħarsien tas-SIC:

Ebda impatti diretti 

Bħala nota ta’ tfakkir, il-proġett tal-awtostrada A19 ma jaqsam ebda SIC, iżda jgħaddi minn 
ħdejn is-SICs "Marais de Sceaux et de Mignerette" u "Sites à chauve-souris de l'Est du 
Loiret" u għalhekk mhemmx impatti diretti. Jiġifieri, ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-
Artikolu 6(3 u 4) tad-Direttiva 92/43/KEE. 

Ebda impatti indiretti insinifikanti 

Rigward is-SIC "Marais de Sceaux et de Mignerette"

L-analiżi teknika tad-dossier supplementari li wettaq il-kommissjonant tal-proġett skont il-liġi 
dwar l-ilmijiet u skont id-Dossier tal-Istat dwar id-dettalji speċifiċi tal-impenji rigward l-
ambjent2 turi li dak il-proġett awtostradali mhux ser jikkawża impatt sinifikanti fuq il-ħabitats 
naturali  u l-ispeċi ta’ ħut jew fuq speċi oħra – mhemmx riskju ta’ nixfa, mhemmx nuqqas ta’ 
potenzjal ta’ għargħar, mhemmx tniġġis tal-ilmijiet ta’ wiċċ l-art, mhemmx impatti sinifikanti 

                                               
1 Hu previst li l-awtostrada A19 tibda topera fis-sajf tal-2009.
2 Biex infakkru, id-dossier tal-Istat dwar id-dettalji speċifiċi tal-impenji favur l-ambjent huwa obbligu 
kuntrattwali għall-kommissjonant. 
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fuq il-provvista tal-ilma ġieri ta’ taħt l-art għaz-zoni umidi tas-SIC – għaliex ittieħdu miżuri 
preventivi minn qabel matul il fażijiet tax-xogħlijiet inizjali tal-kostruzzjoni u tal-iżvilupp tax-
xogħlijiet (passaġġi adatti fuq ix-xmajjar Petit Fusain u Maurepas, ilqugħ tal-ilma tax-xita u 
materjal ieħor li jinżel fuq it-triq). Fi kliem ieħor, il-proġett tal-awtostrada A19 mhuwa ta’ 
ebda ħsara rigward l-objettivi tal-ħarsien tas-SIC. Ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tad-
Direttiva 92/43/KEE. 

Rigward is-SIC "Siti tal-friefet il-lejl fil-Lvant ta’ Loiret"

Infakkru li l-awtostrada A19 sejra tgħaddi kilometru bogħod minn diversi postijiet ta’ mistrieħ 
ta’ friefet il-lejl, inklużi dawk fil-muniċipju ta’ Chantecoq kenn ta’ 4 speċi ta’ friefet il-lejl ta’ 
interess Komunitarju (il-Grand rhinolophe, il-Murin b’widnejh maqtugħa, il-Grand Murin u l-
Murin de Beichstein). Wieħed jinnota wkoll li l-widien ta’ Saint-Jacques u ta’ La Claris, li 
jinsabu matul il-linja tal-awtostrada jservu ta’ passaġġi għal ċaqliq potenzjali tal-friefet u 
territorji għall-kaċċa.

L-analiżi teknika tad-dokumenti u tal-informazzjoni li l-awtoritajiet Franċiżi bagħtu turi li l-
proġett tal-awtostrada A19 b’għandux impatt sinifikanti la fuq it-toqob / postijiet ta’ mistrieħ 
tal-friefet il-lejl u lanqas fuq il-friefet il-lejl innifishom. Barra minn hekk, ġew implimentati u 
sejrin jiġu implimentati miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tar-riskji fil-fażijiet inizjali tax-
xogħlijiet tal-kostruzzjoni (trażżin ta’ dwal, mekkaniżmu ta’ monitoraġġ tal-friefet il-lejl eċċ.)
u matul il-fażijiet ta’ żvilupp (sies ta’ sġajriet li jippermetti lill-friefet li jaqsmu l-awtostrada 
mingħajr riskju ta’ ħbit). Għalhekk ma jista’ jiġi definit ebda ksur tad-Direttiva 92/43/KEE.

Rigward il-ħarsien tal-friefet il-lejl li jinsabu fil-Foresta ta’ Montargis:

M’hemmx impatti sinifikanti diretti jew indiretti 

Għalkemm il-Foresta ta’ Montargis ma ġietx iddikjarata bħala SIC, hija tagħti kenn lil friefet 
il-lejl ta’ interess Komunitarju.  

Madankollu, anke jekk l-awtostrada A19 tgħaddi mill-inħawi ta’ barra tal-Foresta ta’ 
Montargis, l-analiżi teknika tad-dokumenti u tal-informazzjoni li bagħtu l-awtoritajiet 
Franċiżi turi li l-proġett tal-awtostrada A19 ma tikkawżax impatti sinifikanti fuq il-
popolazzjoni ta’ friefet il-lejl u dan, peress li ġew implimentati miżuri għall-prevenzjoni u t-
tnaqqis ta’ riskji (tneħħija ta’ siġar limitata għal 50 ettaru u saret biss matul ix-xitwa, ma saret 
ebda qerda ta’ postijiet ta’ mistrieħ tal-friefet, riskji baxxi ħafna ta’ ħbit bl-użu ta’ materjal 
skavat u ta’ sisien ta’ sġajriet, trażżin ta’ dwal waqt il-fażi ta’ xogħlijiet inizjali ta’ 
kostruzzjoni eċċ.). Jiġifieri ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 
92/43 KEE. 

III.4 Il-proġett ta’ devjazzjoni ta’ Fay-aux-Loges (petizzjoni 261/2004)

M’hemmx impatti diretti jew indiretti fuq il-Foresta ta’ Orléans lanqas fuq xi speċi protetta 

Bil-kuntrarju għal dak li sostnew il-petizzjonanti, l-analiżi teknika tal-elementi ta’ 
informazzjoni li bagħtu l-awtoritajiet Franċiżi turi li mill-proġett ta’ devjazzjoni ta’ Fay-aux-
Loges (proġett ta’ triq ta’ 2 passaggi x 1 ta’ wisa’ totali ta’ 15-il metru u tul ta’ 6.3 Km) li 
kienet is-suġġett ta’ EIA sħiħa u ta’ konsultazzjoni pubblika skont dak li tistipula d-Direttiva 
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85/337/KEE (li tidher hawn fuq),1 ma rriżulta ebda impatt fuq iz-ZPS "Foresta ta’Orléans".2

Infakkru li dan il-proġett ma jaqsamx la SIC u lanqas ZPS u għalhekk ma hemmx impatti 
diretti. Rigward il-partijiet ta’ Puits Branger, ta’ La Queue, ta’ Canal d'Orléans u ta’ Vallée du 
Cens li sejrin jintlaqtu mill-proġett ta’ devjazzjoni, peress li huma zoni umdi artifiċjalment 
mhumiex zoni ta’ interess kbir ornitoloġiku. Għalhekk ma jistax jiġi stabbilit ebda ksur tad-
Direttiva 92/43/KEE.

III.5 Il-proġetti ta’ pontijiet li jaqsmu l-Loire (petizzjonijiet 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 883/2005, 914/2007 u 1282/2007)

Il-petizzjonanti kkontestaw il-proġetti tal-kostruzzjoni ta’ 4 pontijiet li jaqsmu l-Loire (u d-
devjazzjonijiet marbuta magħhom), jiġifieri l-pontijiet ta’ Meung-sur-Loire,  Sully-sur-Loire u
Jargeau u proġett ta’ pont fil-Lvant tal-irħula ta’ Orléans (imsejjaħ il-proġett tal-pont ta’ 
Chécy/Combleux), għal raġunijiet ta’ impatt b’mod sinifikanti fuq is-SIC "Vallée de la Loire 
minn Tavers sa Belleville-sur-Loire" u fuq iz-ZPS "Vallée de la Loire du Loiret".   

Id- DĠ ENV jixtieq ifakkar li s’issa l-ebda wieħed minn dawn il-pontijiet ma ġie approvat. Il-
proċeduri li għandhom iwasslu għal deċiżjoni prefettorali ta’ approvazzjoni għadhom biss fi 
stadju preliminari. Għalhekk ma jistax jiġi stabbilit l-ebda ksur tad-dritt Komunitarju, inkluż 
dak tad-Direttivi 85/337/KEE u 92/43/KEE, u dan, meta jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ dawn 
iż-żewġ strumenti kif jidhru fit-Taqsima II ta’ dan l-Avviż bil-miktub.

Il-pontijiet ta’ Meung-sur-Loire, ta’ Sully-sur-Loire u ta’ Jargeau 

Ġew deċiżi l-abbozzi tal-pontijiet ta’ Meung-sur-Loire, ta’ Sully-sur-Loire u ta’ Jargeau (u 
tad-devjazzjonijiet marbuta magħhom). Madankollu sal-lum il-proġetti proprji ma ġewx 
awtorizzati. 

B’mod partikolari, qabel ma jingħataw eventwalment l-awtorizzazzjonijiet prefettorali, iridu 
jiġu finalizzati u kompletati l-EIAs minn studju li jikkunsidra l-impatt kumulattiv li jista’ 
jolqot b’mod sinifikanti s-SIC "Vallée de la Loire minn Tavers sa Belleville-sur-Loire" u z-
ZPS "Vallée de la Loire du Loiret" u x’jirriżulta mill-kostruzzjoni tat-tliet pontijiet involuti. 
Issa, l-awtoritajiet Franċiżi għarrfu lid-DĠ ENV li fil-25 ta’Ġunju 2008 min se jipprovdi dan 
l-istudju supplementari għarraf li dan mhux se jkun finalizzat qabel l-aħħar tal-2009. 
Meta jingħataw il-konklużjonijiet ta’ dan l-istudju supplementari, dawn jiġu integrati fl-EIA 
ta’ kull wieħed mill-proġetti tal-pontijiet. Dawn stess isiru parti mid-dossiers ta’ 
investigazzjoni preliminari tad-dikjarazzjoni ta’ utilità pubblika stabbilita għal kull proġett ta’ 
kull pont. Wara jibdew isiru servejs pubbliċi u bis-saħħa ta’ dawn il-pubbliku jkollu l-
okkażjoni li jagħti l-opinjonijiet tiegħu. Wara t-tmiem ta’ dawn is-servejs il-prefett tal-lokal 
jiddeċiedi dwar l-adozzjoni jew le tad-digrieti prefettorali li jawtorizzaw il-proġetti tal-
pontijiet.

Jiġifieri, sal-lum, il-pontijiet ta’ Meung-sur-Loire, ta’ Sully-sur-Loire u ta’ Jargeau għadhom 
biss fi stadju ta’ proġetti (barra dan, għadhom lanqas biss ġew deċiżi t-tipi ta’ xogħlijiet). Il-

                                               
1 Biex infakkru, l-imħallef amministrattiv Franċiż iddeċieda li l-EIA li twettqet qabel l-awtorizzazzjoni tal-
proġett kienet awtorizzazzjoni kompleta.
2 Minħabba r-rikorsi amministrattivi li saru mill-muniċipju ta’ Donnery, ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tad-
devjazzjoni ta’ Fay-aux-Loges għadhom, sal-lum, ma bdewx anki jekk dan il-proġett kien awtorizzat f’Settembru 
tal-2005. 
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proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għadhom biss fi stadju preliminari. M’hemm l-ebda garanzija, 
sal-lum, li dawn il-pontijiet se jsiru. Għalhekk ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur tad-dritt 
Komunitarju. 

Il-pont ta’ Chécy/Combleux 

Id-DĠ ENV jixtieq jenfasizza li l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni relattiva għall-kostruzzjoni 
ta’ pont li jaqsam il-Loire fil-Lvant tal-irħula ta’ Orléans għadha sempliċement ma tnedietx 
sal-lum.

Dan il-proġett, sal-lum, ma ssemmiex ħlief fil-proġett outline ta’ koerenza territorjali tal-
irħula ta’ Orléans Val de Loire. Għalhekk għandna nfakkru dak li ġej:
Min-naħa l-waħda, l-iskema ta’ koerenza territorjali (SCOT) ta’ Orléans Val de Loire kienet
is-suġġett ta’ servej pubbliku mill-15 ta’ Settembru 2008 sal-15 ta’ Ottubru 2008. Issa, il-
kummissjoni tas-servej pubbliku tat ir-rapport tagħha fid-19 ta’ Novembru 2008 li fih 
ifformulat riżerva b’mod prinċipali relattiva għall-proġett  tal-pont ta’ Chécy/Combleux 
filwaqt li indikat li l-bini tiegħu mhux rakkomandabbli minħabba l-kwalità bijoloġika tal-
Loire. Dik l-iskema (SCOT) kellha tiġi approvata fl-aħħar ta’ Diċembru tal-2008. 

Min-naħa l-oħra, SCOT mhjiex dokument preskrittiv fis-sens li ma tobbligax l-awtoritajiet 
responsabbli li jimplimentaw il-proġetti ta’ infrastruttura, inkluż il-pont ta’ Chécy/Combleux
li jissemma fiha. 


