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Tema: Peticija Nr. 1342/2012 dėl siūlomos oro uosto statybos Notre-Dame-des-Landes
komunoje (Prancūzija) ir tariamos šio projekto neatitikties ES aplinkos apsaugos 
teisės aktams, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Raphael Romi (Prancūzijos 
pilietis) asociacijų ACIPA ir CéDpa vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Jeano Monnet kompetencijos centro aplinkosaugos mokslo profesorius, 
pateikė šią peticiją dviejų savanoriškų asociacijų vardu siekdamas atkreipti Parlamento 
dėmesį į tai, kad, anot peticijos pateikėjų, šis projektas prieštarauja ES direktyvoms, įskaitant 
direktyvas dėl poveikio aplinkai įvertinimo (Direktyvos 85/337/EB ir 2001/42/EB), nes 
sprendimas dėl projekto buvo priimtas dar nepradėjus viešų konsultacijų, nebuvo pasiūlytos 
nuostolių atlyginimo sistemos, kadangi oro uostą planuojama įrengti saugomoje šlapynės 
teritorijoje, ir nebuvo apsvarstytos alternatyvios galimybės, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
kaimynystėje jau yra oro uostas, turintis nepanaudotų pajėgumų. Peticijos pateikėjai nurodo, 
kad šiuo atveju nesilaikoma Vandens pagrindų direktyvos (Direktyva 2000/60/EB) 
9 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad 98 proc. šlapynės aplinkos bus sunaikinta ir kad nepaisoma 
keleto kitų direktyvos aspektų. Be to, peticijoje tvirtinama, kad projektu taip pat rimtai 
pažeidžiamos Paukščių ir Buveinių direktyvos, nes jis kelia tiesioginę grėsmę saugomoms 
paukščių bei kitų gyvūnų rūšims ir florai.

Peticijos pateikėjai mano, kad šis projektas prieštarauja ES tvaraus vystymosi ir aplinkos 
apsaugos politikai ir kad valdžios institucijos ir projekto rėmėjai dėl svarbių finansinių 
interesų sąmoningai nepakankamai įvertino šio projekto poveikį. Todėl peticijos pateikėjai 
taip pat mano, kad šiuo projektu pažeidžiamas SESV 191 straipsnis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

Peticijos pateikėjas atkreipia Europos Parlamento dėmesį į tai, kad dėl sprendimo Notre-
Dame-des-Landes komunoje statyti tarptautinį oro uostą „Grand Ouest“ Prancūzijos 
Respublikoje gali būti netinkamai taikoma Direktyva Nr. 85/337/EEB, panaikinta Direktyva 
Nr. 2011/92/EB, Direktyva Nr. 2011/42/EB, Direktyva Nr. 2000/60/EB ir 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (toliau – Direktyva Nr. 92/43/EEB) bei SESV 107 ir 108 straipsniai.

Minėtaisiais aktais valstybei narei nedraudžiama įgyvendinti miestų plėtros projektų, tačiau 
būtina, kad pagal Bendrijos aplinkos apsaugos aktus būtų laikomasi atitinkamos procedūros, 
kuria siekiama informuoti visuomenę ir užtikrinti jos dalyvavimą.

Siekdama gauti išsamesnių duomenų apie šį atvejį, Komisija paprašė atsakingų Prancūzijos 
institucijų pateikti informacijos apie tai, kaip laikomasi ES aplinkosaugos teisės aktais 
nustatytų reikalavimų. Komisija tikisi gauti Prancūzijos institucijų atsakymą iki 2013 m. 
balandžio vidurio.


