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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1342/2012, adresată de Raphael Romi, de cetăţenie franceză, în numele 
ACIPA & CéDpa, privind propunerea de construire a unui aeroport la Notre-
Dame-des-Landes (Franţa) şi presupusa lipsă de conformitate cu legislaţia UE în 
materie de mediu

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este profesor Jean Monnet de legislaţie în domeniul mediului înconjurător şi 
prezintă petiţia în numele a două asociaţii voluntare, cu scopul de a atrage atenţia 
Parlamentului asupra faptului că, potrivit petiţionarilor, acest proiect contravine mai multor 
directive ale UE, inclusiv Directivelor EIA (85/337/CE şi 2001/42/CE), întrucât decizia 
privind proiectul a fost luată înaintea consultării publice, nefiind propuse măsuri 
compensatorii având în vedere faptul că proiectul este planificat pe o zonă umedă protejată şi 
neluându-se în considerare opţiuni alternative – în special faptul că în apropiere se află deja 
un aeroport cu capacitate neocupată. În ceea ce priveşte Directiva-cadru privind apa 
(2000/60/CE), petiţionarii arată că articolul 9 alineatul (1) nu a fost respectat, că habitatul de 
zone umede va fi distrus în proporţie de 98 % şi că au fost neglijate mai multe alte aspecte ale 
directivei. De asemenea, se susţine faptul că proiectul a încălcat în mod grav şi Directiva 
privind păsările sălbatice şi Directiva privind habitatele, prin faptul că sunt ameninţate direct 
specii protejate de păsări şi de alte animale şi plante.
Petiţionarii consideră că acest proiect contravine politicii UE privind dezvoltarea durabilă şi 
protecţia mediului şi că impactul său a fost subestimat în mod deliberat de către autorităţi şi 
de către promotorii proiectului, la mijloc aflându-se interese financiare substanţiale. De 
asemenea, ei consideră şi că acest proiect încalcă articolul 191 din TFUE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiţionarul atrage atenţia Parlamentului European asupra unei eventuale aplicări greşite de 
către Republica franceză a Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost abrogată prin 
Directiva 2011/92/CE, a Directivei 2001/42/CE, a Directivei 2000/60/CE şi a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (denumită în continuare „Directiva 92/43/CE”), 
precum şi a articolelor 107 şi 108 din TFUE care ar rezulta ca urmare a deciziei de a construi 
un aeroport internaţional denumit „Grand Ouest” pe situl Notre-Dame-des-Landes.

Actele menţionate mai sus nu împiedică sub nicio formă un stat membru să dezvolte proiecte 
urbanistice, însă este necesar ca procedura de informare şi de participare a publicului vizat să 
fie conformă cu acquis-ul Uniunii în materie de mediu.

Pentru a cunoaşte detaliile acestui dosar, Comisia a solicitat autorităţilor franceze competente 
informaţii referitoare la respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia europeană în materie de 
mediu. Comisia se aşteaptă să primească răspuns din partea autorităţilor franceze la jumătatea 
lunii aprilie 2013.


