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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1342/2012, którą złożył Raphael Romi (Francja) w imieniu 
stowarzyszeń ACIPA i CéDpa, w sprawie proponowanej budowy lotniska 
w Notre-Dame-des-Landes (Francja) oraz rzekomego nieprzestrzegania 
przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, profesor prawa środowiskowego w programie Jean Monnet, złożył 
przedmiotową petycję w imieniu dwóch stowarzyszeń w celu zwrócenia uwagi Parlamentu na 
to, że zdaniem składających petycję wspomniane przedsięwzięcie narusza szereg dyrektyw 
unijnych, w tym dyrektywy OOŚ (85/337/WE i 2001/42/WE), ponieważ decyzję dotyczącą 
przedsięwzięcia podjęto przed konsultacjami społecznymi, nie przedstawiono żadnych działań 
kompensacyjnych, mimo że przedsięwzięcie jest planowane na chronionych terenach 
podmokłych, ani nie uwzględniono innych możliwości, w szczególności istnienia pobliskiego 
lotniska o niewykorzystanej przepustowości. Co się tyczy ramowej dyrektywy wodnej 
(2000/60/WE), składający petycję twierdzą, że nie jest przestrzegany art. 9 ust. 1, że 98% 
siedlisk na tych terenach podmokłych ulegnie zniszczeniu oraz że pomija się również kilka 
innych aspektów przedmiotowej dyrektywy. Ponadto składający petycję utrzymują, że 
w związku z przedsięwzięciem dochodzi także do poważnych naruszeń dyrektywy ptasiej 
i dyrektywy siedliskowej, ponieważ chronione gatunki ptaków, zwierząt i roślin są narażone 
na bezpośrednie zagrożenie.
Zdaniem składających petycję wspomniane przedsięwzięcie jest sprzeczne z polityką UE 
w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a skala jego oddziaływania 
została umyślnie niedoszacowana przez władze i zwolenników przedsięwzięcia, gdyż stawką 
są istotne interesy finansowe. W związku z tym składający petycję uważają, że 
przedsięwzięcie to narusza art. 191 TFUE.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Składający petycję zwraca uwagę Parlamentu Europejskiego na ewentualne niewłaściwe 
stosowanie przez Republikę Francuską dyrektywy 85/337/EWG, zastąpionej przez dyrektywę 
2011/92/WE, dyrektywy 2001/42/WE, dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (zwanej dalej „dyrektywą 92/43/EWG”), a także art. 107 i 108 TFUE, co wynika 
z decyzji o budowie międzynarodowego portu lotniczego, określanego jako „Grand-Ouest”, w 
Notre-Dame-des-Landes.

Wyżej wymienione akty prawne w żaden sposób nie zakazują państwu członkowskiemu 
realizacji projektów urbanistycznych, przy czym wymaga się, by związana z nimi procedura 
informowania i udziału społeczeństwa była zgodna z prawnym dorobkiem wspólnotowym w 
dziedzinie środowiska.

Dla zapoznania się ze szczegółami sprawy Komisja zwróciła się do właściwych władz 
francuskich o udzielenie informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych w europejskim 
prawie o ochronie środowiska. Komisja oczekuje odpowiedzi władz francuskich w połowie 
kwietnia 2013 r.


