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Comissão das Petições

30.1.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1342/2012, apresentada por Raphael Romi, de nacionalidade 
francesa, em nome de ACIPA & CéDpa, sobre a proposta de construção de 
um aeroporto em Notre-Dame-des-Landes, França, e a alegada falta de 
conformidade com a legislação ambiental da UE

1. Síntese da petição

O peticionário, Professor da cátedra Jean Monnet de Direito do Ambiente, apresentou esta 
petição em nome de duas associações voluntárias, a fim de chamar a atenção do Parlamento 
para o facto de este projeto infringir, segundo os peticionários, diversas diretivas da UE, tais 
como as Diretivas relativas à Avaliação do Impacto Ambiental (85/337/CE e 2001/42/CE), na 
medida em que a decisão sobre o projeto foi tomada antes de ter sido efetuada uma consulta 
pública, não foram propostos regimes compensatórios pelo facto de o projeto contemplar uma 
zona húmida protegida e não foram estudadas opções alternativas, nomeadamente, quando nas 
imediações já existe um aeroporto com excesso de capacidade. No que diz respeito à 
Diretiva-Quadro «Água» (2000/60/CE), os peticionários indicam que o artigo 9.º, n.º 1, não 
foi respeitado, que 98% do habitat das zonas húmidas será destruído e que diversos aspetos da 
Diretiva foram ignorados. Além disso, os peticionários defendem que o projeto infringiu 
também a Diretiva «Aves Selvagens» e a Diretiva «Habitats», já que aquele ameaça 
diretamente espécies protegidas de aves, de outros animais e flora.
Os peticionários consideram que este projeto é contrário às políticas da UE em matéria de 
desenvolvimento sustentável e de proteção ambiental e que o seu impacto foi deliberadamente 
subestimado pelas autoridades e pelos promotores do projeto, cujos interesses financeiros em 
jogo são consideráveis. Devido ao que atrás foi exposto, os peticionários entendem também 
que o projeto viola o artigo 191.º do TFUE.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 26 de fevereiro de 2013. A Comissão foi instada a prestar 
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informações (artigo 202.º, n.º 6, do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de janeiro de 2013

O peticionário chama a atenção do Parlamento Europeu para a eventual aplicação incorreta 
pela República Francesa da Diretiva 85/337/CEE, revogada pela Diretiva 2011/92/UE, da 
Diretiva 2001/42/CE, da Diretiva 2000/60/CE e da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 
(doravante designada «Diretiva 92/43/CEE»), bem como dos artigos 107.º e 108.º do TFUE, 
que resultaria da decisão de construir um aeroporto internacional, apelidado «Grande Oeste», 
em Notre-Dame-des-Landes.

Os atos legislativos supramencionados não impedem, de modo algum, que um 
Estado-Membro realize projetos urbanísticos. Não obstante, é necessário que o processo de 
informação e de participação do público por aqueles afetado seja conforme com o acervo 
comunitário em matéria de ambiente.

Para compreender os pormenores deste dossiê, a Comissão solicitou informações às 
autoridades francesas competentes no que diz respeito à observância das exigências previstas 
na legislação ambiental da UE. A Comissão espera receber uma resposta das autoridades 
francesas em meados de abril de 2013.


