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Tárgy: Raphael Romi francia állampolgár által az ACIPA & CéDpa nevében 
benyújtott 1342/2012. számú petíció a franciaországi Notre-Dame-des-
Landes területére tervezett repülőtér megépítéséről és az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak való állítólagos meg nem felelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a környezeti jog Jean Monnet-díjas professzora, két önkéntes 
egyesület nevében nyújtotta be ezt a petíciót annak érdekében, hogy felhívja a Parlament 
figyelmét arra, hogy a petíció benyújtói szerint ez a projekt több uniós irányelvvel, többek 
között a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvekkel (85/337/EK és 2001/42/EK) is 
ellentétes, mivel a projektről még azt megelőzően döntöttek, hogy nyilvános konzultációra 
került volna sor; nem tettek javaslatot semmilyen kármentesítési konstrukcióra, tekintettel 
arra, hogy a projektet egy védett vizes élőhelyen kívánják megvalósítani; és nem vettek 
számításba alternatív megoldásokat, ugyanis a közelben már üzemel egy repülőtér, amely 
felesleges kapacitásokkal rendelkezik. Ami a víz-keretirányelvet (2000/60/EK) illeti, a petíció 
benyújtói arról tájékoztatnak, hogy nem tartották tiszteletben a 9. cikk (1) bekezdését, továbbá 
a vizes élőhely 98%-át el fogják pusztítani, és az irányelv számos más vonzatát figyelmen 
kívül hagyták. A petíció benyújtói emellett azt állítják, hogy a projekttel súlyosan 
megsértették a madárvédelmi irányelvet és az élőhelyvédelmi irányelvet is, mivel a projekt 
közvetlen veszélyt jelent bizonyos védett madárfajokra és egyéb állat-, illetve növényfajokra.
A petíció benyújtói úgy vélik, hogy ez a projekt ellentétes az Európai Unió fenntartható 
fejlődéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos politikájával, és hogy a projekt – amelyhez 
jelentős anyagi érdekek fűződnek – hatását a hatóságok és a projekt támogatói szándékosan 
alábecsülték. Ezért úgy vélik, hogy ez a projekt az EUMSZ 191. cikkével is ellentétes.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció benyújtója felhívja az Európai Parlament figyelmét, hogy a Francia Köztársaság 
esetleg rosszul alkalmazza a 2011/92/EU irányelv által hatályon kívül helyezett 85/337/EGK 
irányelvet, a 2001/42/EK irányelvet, 2000/60/EK irányelvet és a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK 
tanácsi irányelvet (a továbbiakban „92/43/EGK irányelv”), valamint az EUMSZ 107. és 108. 
cikkét, ami a Notre-Dame-des-Landes-ban megvalósítandó, „Grand Ouest” nevű nemzetközi 
repülőtér megépítéséről szóló döntésből ered.

A fent említett aktusok semmiféleképpen nem akadályozzák, hogy egy tagállam 
városfejlesztési projekteket kivitelezzen, ugyanakkor mindenképpen szükséges, hogy a 
nyilvánosság ezzel kapcsolatos tájékoztatására és részvételére a környezetvédelemre 
vonatkozó közösségi vívmányoknak megfelelően kerüljön sor.

Az ügy részleteinek megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért az illetékes francia 
hatóságoktól az európai környezetvédelmi jogszabályokban előírt követelmények tiszteletben 
tartására vonatkozóan. A Bizottság a francia hatóságok 2013. április közepére várható 
válaszára vár.


