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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1342/2012 του Raphael Romi, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των ACIPA & CéDpa, σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή αερολιμένα 
στην περιοχή Notre-Dame-des-Landes της Γαλλίας και την εικαζόμενη 
έλλειψη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος κατέχει την έδρα περιβαλλοντικού δικαίου «Jean Monnet», υπέβαλε 
την παρούσα αναφορά εξ ονόματος δύο εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό να επιστήσει την 
προσοχή του Κοινοβουλίου στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αναφέροντες, το εν λόγω έργο 
αντιβαίνει σε σειρά οδηγιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών ΕΠΕ (85/337/ΕΚ & 
2001/42/ΕΚ), καθώς η απόφαση σχετικά με το έργο ελήφθη πριν την πραγματοποίηση 
δημοσίων διαβουλεύσεων, δεν προτάθηκαν αντισταθμιστικά καθεστώτα, δεδομένου ότι το 
έργο πρόκειται να εκτελεσθεί σε προστατευόμενο υγροβιότοπο, και δεν εξετάσθηκαν 
εναλλακτικές επιλογές – ιδίως το γεγονός ότι υπάρχει ήδη αεροδρόμιο στην περιοχή, το οποίο 
διαθέτει περιθώρια από άποψη χωρητικότητας. Όσον αφορά την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 
(2000/60/ΕΚ), οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκε το άρθρο 9 παράγραφος 1 
αυτής και ότι ποσοστό 98% του υδροβιοτόπου θα καταστραφεί, καθώς και ότι 
παραμελήθηκαν αρκετές ακόμα πτυχές της οδηγίας. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το έργο 
οδηγεί επίσης σε σοβαρές παραβιάσεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, καθώς απειλούνται άμεσα προστατευόμενα είδη πτηνών και άλλα ζωικά και 
φυτικά είδη.
Οι αναφέροντες εκτιμούν ότι το εν λόγω έργο αντιβαίνει στην πολιτική της ΕΕ για την 
αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και ότι ο αντίκτυπός του έχει 
υποτιμηθεί σκοπίμως από τις αρχές και τους διαχειριστές του έργου, των οποίων 
διακυβεύονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, θεωρούν επίσης ότι το εν 
λόγω έργο παραβιάζει το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ενδεχόμενη κακή 
εφαρμογή, εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας, αφενός της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως 
καταργήθηκε με την οδηγία 2011/92/ΕΚ, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (στο εξής "οδηγία 
92/43/ΕΟΚ»), αφετέρου δε των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, ως συνέπεια της απόφασης 
για την κατασκευή ενός διεθνούς αερολιμένα ("Grand Ouest") στην περιοχή Notre-Dame-
des-Landes.

Οι ως άνω πράξεις δεν εμποδίζουν σε καμία περίπτωση ένα κράτος μέλος από το να 
υλοποιήσει χωροταξικά σχέδια. Παρά ταύτα, η σχετική διαδικασία ενημέρωσης και 
συμμετοχής του κοινού θα πρέπει απαραιτήτως να είναι σύμμορφη με το κοινοτικό 
κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος.

Προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις λεπτομέρειες του εν λόγω φακέλου, η Επιτροπή 
ζήτησε από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων 
που προβλέπει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η Επιτροπή αναμένει να λάβει 
απάντηση των γαλλικών αρχών περί τα μέσα Απριλίου 2013.


