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Temats: Lūgumraksts Nr. 1342/2012, ko ACIPA & CéDpa vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Raphael Romi, par ierosināto lidostas Notre-Dame-des-
Landes (Francijā) būvniecību un iespējamo neatbilstību ES vides tiesību 
aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Jean Monnet programmas vides tiesību profesors, ir 
iesniedzis šo lūgumrakstu divu brīvprātīgu asociāciju vārdā, lai pievērstu Parlamenta 
uzmanību tam, ka, pēc lūgumraksta iesniedzēju domām, šis projekts ir pretrunā vairākām ES 
direktīvām, tostarp IVN direktīvām (85/337/EK un 2001/42/EK), jo lēmums par projektu ir 
pieņemts pirms sabiedriskās apspriešanas, kā arī nav piedāvātas nekādas kompensācijas 
shēmas, ņemot vērā to, ka projekta realizācija tiek plānota aizsargātā mitrāja teritorijā, un 
netiek izskatīti alternatīvi varianti — jo īpaši tas, ka apkaimē jau ir vēl nenoslogota lidosta. 
Attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK) lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka nav 
ievērots 9. panta 1. punkts un ka tiks iznīcināti 98 % mitrāja dzīvotņu, un bez ievērības atstāti 
vairāki citi direktīvas aspekti. Turklāt tiek apgalvots, ka ar minēto projektu tiek nopietni 
pārkāpta arī Savvaļas putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva, jo aizsargātās putnu sugas un citi 
dzīvnieki un augi ir tiešā veidā apdraudēti.
Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka šis projekts ir pretrunā ES ilgtspējīgas attīstības un vides 
aizsardzības politikai un ka varas iestādes un projekta virzītāji ir ar nodomu nepietiekami 
novērtējuši tā ietekmi, jo jautājums ir skāris būtiskas finansiālas intereses. Līdz ar to viņi arī 
uzskata, ka ar šo projektu ir pārkāpts LESD 191. pants.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs vērš Eiropas Parlamenta uzmanību uz to, ka līdz ar lēmumu būvēt 
starptautisko lidostu „Grand Ouest” Notre-Dame-des-Landes pašvaldības teritorijā Francijas 
Republika varētu būt nepareizi piemērojusi Direktīvu 85/337/EEK, kas atcelta ar Direktīvu 
2011/92/EK, Direktīvu 2001/42/EK, Direktīvu 2000/60/EK un 1992. gada 21. maija Direktīvu 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk tekstā 
„Direktīva 92/43/EEK”), kā arī LESD 107. un 108. pantu.

Iepriekšminētie tiesību akti neierobežo dalībvalsti veikt pilsētvides projektus, tomēr ir 
nepieciešams, lai piemērojamā sabiedrības informēšanas un līdzdalības procedūra būtu 
saskaņā ar vides tiesību aktiem.

Lai iegūtu informāciju par šo lietu, Komisija ir vērsusies pie Francijas iestādēm, kas atbild par 
atbilstību Eiropas vides tiesību aktu prasībām. Komisija plāno saņemt Francijas iestāžu atbildi 
2013. gada aprīļa vidū.


