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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1342/2012 , внесена от Raphael Romi, с френско гражданство, от 
името на ACIPA & CéDpa, относно предложението за изграждане на летище 
в Notre-Dame-des-Landes (Франция) и твърденията за липса на съответствие 
със законодателството на ЕС в областта на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е „Жан Моне“ професор по право в областта на 
околната среда, е внесъл тази петиция от името на две доброволчески асоциации, с цел 
да привлече вниманието на Парламента към факта, че според вносителите на 
петицията, този проект противоречи на редица директиви на ЕС, включително 
Директивите за ОВОС (85/337/EО и 2001/42/EО), тъй като решението относно този 
проект е било взето преди обществените консултации, не са предложени никакви 
компенсаторни схеми, имайки предвид, че проектът е предвиден за защитена блатиста 
местност, както и че не са били разгледани никакви други възможности – по-конкретно, 
че вече има летище в близост, което има неизползван капацитет. Относно Рамковата 
директива за водата (2000/60/ЕО) вносителите на петицията посочват, че член 9, 
параграф 1 не е бил спазен и че 98 % от местообитанията на влажните зони ще бъдат 
унищожени, както и че няколко други аспекта от директивата са били пренебрегнати. 
Още повече, твърди се, че Директивата за дивите птици и Директивата за 
местообитанията също са били сериозно нарушени от проекта, вследствие на което 
защитени видове птици и други животни и растения са пряко застрашени.
Вносителите на петицията смятат, че този проект противоречи на политиката на ЕС 
относно устойчивото развитие и опазването на околната среда, както и че влиянието му 
е умишлено подценено от органите и от организаторите на проекта, които имат 
съществени финансови интереси. В резултат на това те считат, че този проект нарушава 
член 191 от ДФЕС.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието на Европейския парламент към 
възможното неправилно прилагане от страна на Френската република на Директива 
85/337/ЕИО, отменена с Директива 2011/92/ЕО, Директива 2001/42/ЕО, Директива 
2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г .  за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (наричана по-долу „Директива 
92/43/ЕИО“), както и на членове 107 и 108 от ДФЕС, в резултат на решението за 
изграждане на международно летище, наречено „Grand Ouest“, в Notre-Dame-des-
Landes.

Изложените по-горе актове не възпрепятстват по никакъв начин държавите членки да 
осъществяват градоустройствени проекти, но при все това е необходимо свързаните с 
тях процедури за информиране и участие на обществеността да бъдат в съответствие с 
достиженията на правото на Европейската общност в областта на околната среда.

За да се запознае с подробностите около този случай, Комисията е изискала 
информация от компетентните френски органи относно спазването на изискванията, 
предвидени в законодателството на Европейския съюз в областта на околната среда. 
Комисията очаква да получи отговор от френските органи през средата на април 2013 г.


