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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1342/2012 af Raphael Romi, fransk statsborger, for ACIPA & 
CéDpa, om den planlagte opførelse af en lufthavn ved Notre-Dame-des-Landes i 
Frankrig, og den påståede manglende overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning

1. Sammendrag

Andrageren, som er Jean Monnet-professor i miljølovgivning, har indbragt dette andragende 
på vegne af to organisationer for at henlede Parlamentets opmærksomhed på, at projektet 
ifølge andragerne overtræder en række EU-direktiver, herunder VVM-direktiverne 
(85/337/EF & 2001/42/EF), med den begrundelse, at afgørelsen om projektet blev truffet 
forud for høringen af offentligheden, at der ikke var foreslået kompensationsordninger under 
hensyntagen til, at projektet ifølge planen vedrørte et beskyttet vådområde, og at der allerede 
var en lufthavn i nærheden med ekstra kapacitet.   Med hensyn til vandrammedirektivet 
(2000/60/EF) oplyser andragerne, at artikel 9, stk. 1, ikke er blevet overholdt, at 98 % af 
vådområdets areal vil blive ødelagt, og at adskillige andre aspekter af direktivet er blevet 
tilsidesat. Hertil kommer alvorlige overtrædelser af direktivet om vilde fugle og 
habitatdirektivet, eftersom beskyttede fuglearter og dyre- og plantearter også er direkte truet. 
Andragerne mener, at dette projekt overtræder EU's politik for bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, og at dets virkning bevidst er blevet undervurderet af myndighederne og de 
projektansvarlige, da betydelige økonomiske interesser står på spil. De mener derfor, at 
projektet overtræder artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013



PE504.304v01-00 2/2 CM\925940DA.doc

DA

"Andrageren henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på en eventuel forkert anvendelse 
fra Den Franske Republiks side af direktiv 85/337/EØF som ophævet ved direktiv 
2011/92/EF, direktiv 2001/42/EF, direktiv 2000/60/EF og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. 
maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (herefter "direktivet") og af 
artikel 107 og 108 i TEUF, hvis den beslutter at anlægge en international lufthavn, "Grand 
Ouest", ved Notre-Dame-des-Landes.

De ovennævnte retsakter forhindrer på ingen måde en medlemsstat i at gennemføre 
byplanlægningsprojekter; imidlertid henledes opmærksomheden på, at den dertil knyttede 
procedure for oplysning af offentligheden og offentlig deltagelse skal være i 
overensstemmelse med gældende miljølovgivning i EU.

For at få nærmere kendskab til sagen har Kommissionen anmodet de kompetente franske 
myndigheder om oplysninger vedrørende overholdelsen af miljøkravene i EU-lovgivningen. 
Kommissionen forventer svar fra de franske myndigheder medio april 2013."


