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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1342/2012 imressqa mis-Sur Raphael Romi, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, f’isem ACIPA & CéDpa, dwar il-kostruzzjoni ta’ ajruport 
proposta f’Notre-Dame-des-Landes (Franza) u l-allegat nuqqas ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa l-Professur tal-Liġi Ambjentali f’Jean Monnet, ippreżenta din il-
petizzjoni f’isem żewġ assoċjazzjonijiet volontarji sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament 
għall-fatt li, skont il-petizzjonanti, dan il-proġett jikser numru ta’ Direttivi tal-UE, inklużi d-
Direttivi tal-VIA (85/337/KE & 2001/42/KE), minħabba li d-deċiżjoni dwar il-proġett 
ittieħdet qabel il-konsultazzjoni pubblika, minħabba li l-ebda skemi ta’ kumpens ma ġew 
proposti minħabba li l-proġett huwa ppjanat fuq żona ta’ art mistagħdra protetta, u n-nuqqas 
ta’ kunsiderazzjoni ta’ opzjonijiet alternattivi – notevolment li diġà hemm ajruport fil-viċinat 
li għandu kapaċità żejda. Fir-rigward tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE) il-
petizzjonanti jindikaw li l-Artikolu 9(1) ma ġiex irrispettat u li 98% tal-ħabitat tal-art 
mistagħdra se jinqered u li diversi aspetti oħra tad-Direttiva ġew traskurati. Barra minn hekk 
huwa sostnut li d-Direttiva dwar l-Għasafar Selvaġġi u d-Direttiva dwar il-Ħabitats inkisru 
serjament ukoll permezz tal-proġett minħabba li speċijiet protetti ta’ għasafar u ta’ annimali u 
flora oħra huma mhedda b’mod dirett.
Huwa meqjus mill-petizzjonanti li dan il-proġett jikkontradixxi l-politika tal-UE dwar l-
iżvilupp sostenibbli u l-ħarsien ambjentali u li l-impatt tiegħu ġie deliberatament sottovalutat 
mill-awtoritajiet u mill-promoturi tal-proġett li għandu interessi finanzjarji sostanzjali. Bħala 
riżultat iqisu wkoll li dan il-proġett jikser l-Artikolu 191 tat-TFUE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013.

Il-petizzjonant qed jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-possibilità ta' 
implimentazzjoni żbaljata mir-Repubblika Franċiża tad-Direttiva 85/337/KEE li ġiet revokata 
mid-Direttiva 2011/92/KE. tad-Direttiva 2001/42/KE, tad-Direttiva 2000/60/KE u tad-
Direttiva 92/43/KEE tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (minn issa 'l quddiem id-"Direttiva 92/43/KEE") kif 
ukoll l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE li twassal għad-deċiżjoni li jinbena ajruport 
internazzjonali magħruf bħala "Grand Ouest" fuq is-sit ta' Notre-Dame-des-Landes.

Il-proposti ma jostakolawx lil Stat Membru milli jwettaq proġetti urbanistiċi, madankollu 
hemm bżonn li l-proċedura ta' informazzjoni u ta' parteċipazzjoni tal-pubbliku f'dan ir-rigward 
tikkonforma mal-leġiżlazzjoni komunitarja dwar l-ambjent.

Sabiex issir taf id-dettalji ta' dan il-fajl, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti Franċiżi rigward ir-rispett tar-rekwiżiti previsti mil-leġiżlazzjoni ambjentali 
Ewropea. Il-Kummissjoni tistenna tweġiba mill-awtoritajiet Franċiżi għal nofs April 2013. 


