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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0324/2011 af Gwenael Le Gras, fransk statsborger, for "Collectif 
contre l'immersion des boues de dragage" (sammenslutning imod dumpning af 
slam fra opmudring), om beskyttelse af øen Groix (Pen-Men) klassificeret som 
Natura 2000-lokalitet i Bretagne (Frankrig) 

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at man standser opmudring og udtømning i vandet ud for øen Groix 
i Bretagne. Det understreges, at dette område, der er klassificeret som en Natura 2000-
lokalitet, i de seneste år allerede har modtaget mere end en mio. kubikmeter udtømt materiale 
fra havnen i Lorient med store skader for den miljømæssige ligevægt til følge. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17.06.11). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011

"Andrageren protesterer imod dette nye projekt med udtømning (dumpning i havet) af 
sedimenter fra opmudring i en Natura 2000-lokalitet, for hvilket indvirkningerne på havmiljøet
ikke skulle være tilstrækkeligt vurderet. Han sætter spørgsmålstegn ved resultaterne af analysen 
af sedimenterne. 

Kommissionens bemærkninger

Der har allerede flere gange siden 1997 fundet udtømninger sted i denne Natura 2000-
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lokalitet, som er udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF1 (Habitatdirektivet). Andragendet 
vedrører et nyt projekt med udtømning i den samme lokalitet i forbindelse med 
anlægsarbejder i havnen i Lorient med henblik på at kunne modtage store krydstogtskibe. 

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal alle planer eller projekter, der kan påvirke 
en Natura 2000-lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten. 
Hvis vurderingen er negativ, kan der ikke gives tilladelse til projektet. Hvis en plan eller et 
projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal 
gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, fordi der ikke 
findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes.

Konklusion

Kommissionen har anmodet de franske myndigheder om oplysninger for at sikre, at EU-
lovgivningen overholdes."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. juni 2012

"De franske myndigheder har oplyst Kommissionen om sagens forløb. Der var foretaget en 

vurdering virkningerne i henhold til Natura 2000, men den havde visse mangler. For det første 

var henstillingerne i departementet Morbihans projektbeskrivelse om opmudringen ikke 

integreret i projektet. For det andet var de kemiske analyser af det opmudrede sediment, der 

skulle udtømmes i havet ved øen Groix på Natura 2000-lokaliteten FR5300031 (lokalitet af 

fællesskabsbetydning "Ile de Groix"), ikke tilstrækkelige. 

På baggrund af dette afgav undersøgelseskommissæren en negativ udtalelse ved afslutningen på 

den offentlige høring, og bygherren trak sin ansøgning om tilladelse tilbage. Der er altså ikke 

givet nogen tilladelse, og der kan ikke konstateres nogen overtrædelse af fællesskabsretten."

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).


