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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1342/2012, ingediend door Raphael Romi (Franse
nationaliteit), namens ACIPA & CéDpa, over de voorgestelde aanleg van een 
luchthaven in Notre-Dame-des-Landes (Frankrijk) en het vermeende gebrek 
aan conformiteit met de milieuwetgeving van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, houder van een Jean Monnetleerstoel milieurecht, heeft dit verzoekschrift ingediend 
namens twee vrijwilligersverenigingen om de aandacht van het Parlement te vestigen op het 
feit dat dit project, volgens de indieners, in strijd is met een aantal EU-richtlijnen, waaronder 
de MER-richtlijnen (85/337/EG & 2001/42/EG), aangezien de beslissing over het project is 
genomen voordat er een openbare raadpleging heeft plaatsgevonden, aangezien er geen 
compensatieregelingen zijn voorgesteld hoewel het project gepland is in een beschermd 
waterrijk gebied, en aangezien er geen alternatieve keuzes in overweging zijn genomen – met 
name dat er in de omgeving reeds een luchthaven bestaat met overcapaciteit. Wat de 
kaderrichtlijn water (2000/60/EG) betreft, vermelden de indieners dat artikel 9, lid 1, daarvan 
niet is nageleefd, dat 98 % van de biotoop van het waterrijk gebied zal worden vernietigd en 
dat tal van andere aspecten van die richtlijn genegeerd zijn. Daarnaast wordt beweerd dat ook 
op de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn ernstige inbreuken zijn gepleegd door het project 
aangezien beschermde vogelsoorten en andere fauna en flora direct worden bedreigd.
De indieners menen dat dit project in tegenspraak is met het EU-beleid inzake duurzame 
ontwikkeling en milieubescherming en dat de effecten van dit project, waarmee aanzienlijke 
financiële belangen gemoeid zijn, met opzet door de autoriteiten en de projectontwikkelaars 
zijn onderschat. Dientengevolge menen zij ook dat dit project een inbreuk is op artikel 191 
van het VWEU

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"Indiener vestigt de aandacht van het Europees Parlement op een vermeende niet-naleving 
van Richtlijn 85/337/EEG zoals gecodificeerd bij Richtlijn 2011/92/EG, van Richtlijn 
2001/42/EG, Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, alsook van de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU door de Franse Republiek ingevolge het besluit tot 
aanleg van de internationale luchthaven "Grand Ouest" in Notre-Dame-des-Landes.

Bovengenoemde wetsteksten beletten een lidstaat geenszins om stedenbouwkundige projecten 
uit te voeren. De gevolgde procedure met betrekking tot de voorlichting en raadpleging van 
het publiek moet echter in overeenstemming zijn met het acquis communautaire op het gebied 
van milieubescherming.

De Commissie heeft de bevoegde Franse autoriteiten om nadere informatie verzocht in 
verband met de eerbiediging van de in het Europees milieurecht verankerde voorschriften. 
De Commissie verwacht tegen medio april 2013 een antwoord van de Franse autoriteiten."


