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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0324/2011, внесена от Gwenael Le Gras, с френско гражданство, от 
името на „Collectif contre l'immersion des boues de dragage“, с настояване за 
опазване на Ile de Groix (Pen-Men), обект от „Натура 2000“ в Бретан 
(Франция) 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за прекратяване на драгирането и изхвърлянето на 
отпадъци от драгиране във водите около Ile de Groix в Бретан. Посочва се, че през 
последните години над един милион кубични метра отпадъци от драгиране са 
изхвърлени в близост до този обект от „Натура 2000“, което води до сериозни 
последици за екологичното равновесие. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Вносителят на петицията съобщава за този нов проект за подводно депониране (потапяне 
в морето) на седименти от драгиране в обект от„Натура 2000“, чиито въздействия върху 
морската среда не са били оценени в достатъчна степен. Той поставя под съмнение 
резултатите от анализа на седиментите. 

Наблюдения на Комисията

Подводно депониране на седименти вече е било извършвано в този обект от „Натура 
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2000“, определен по смисъла на Директива 92/43/ЕИО1 (Директива за 
местообитанията), на няколко пъти от 1997 г. насам. Петицията се отнася за нов проект 
за подводно депониране в същия обект във връзка с проектите за преустройство на 
пристанището на Lorient, за да може то да приема големи плавателни съдове, 
предназначени за състезания.  

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията всеки план или проект, 
който може да окаже значително въздействие върху обект от „Натура 2000“, трябва да 
бъде подложен на съответната проверка, за да се оцени неговото въздействие. В случай 
на отрицателна оценка, проектът не може да бъде одобрен. Ако въпреки отрицателна 
оценка и при липсата на алтернативно решение, проектът трябва да бъде осъществен 
поради причини от по-важен обществен интерес, държавата-членка следва да приеме 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на мрежата „Натура 
2000“.

Заключение

Комисията поиска от френските органи сведения, за да се увери, че е законодателството 
на Общността е спазено. 

4. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г. (REV)

Френските държавни органи информираха Европейската комисия за развитието по това 
досие. Била е извършена оценка на въздействието съгласно „Натура 2000”, но в нея е 
имало известен брой недостатъци. От една страна, в проекта не са били включени 
препоръките, съдържащи се в референтната схема за драгиране на департамент Morbihan. 
От друга страна, химическите анализи на драгираните седименти, предназначени да бъдат 
депонирани край остров Groix в обекта по „Натура 2000” FR5300031 (територия от 
значение за Общността „Ile de Groix”), не са били достатъчни.

Предвид тези елементи разследващият комисар е изказал неблагоприятно становище след 
публичните консултации и ръководителят на работите по обекта е оттеглил молбата си за 
разрешение. По този начин не е било издавано разрешително и не може да бъде 
установено никакво нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).


