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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0324/2011, του Gwenael Le Gras, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «Collectif contre l'immersion des boues de dragage», η οποία 
έχει ως στόχο την προστασία του νησιού Groix (Pen-Men), περιοχής Natura 
2000 στη Βρετάνη της Γαλλίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά ζητείται να ανασταλεί η βυθοκόρηση και η απόρριψη ιζημάτων βυθοκόρησης 
στα ύδατα γύρω από το νησί Groix στη Βρετάνη. Επισημαίνει ότι κατά τα τελευταία χρόνια 
πάνω από ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα ιζημάτων βυθοκόρησης από το λιμάνι του Lorient 
έχουν ήδη απορριφθεί κοντά στην εν λόγω περιοχή Natura 2000, με σοβαρές επιπτώσεις στην 
περιβαλλοντική ισορροπία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Ο αναφέρων καταγγέλλει το νέο αυτό σχέδιο απόρριψης στη θάλασσα ιζημάτων βυθοκόρησης 
σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, του οποίου οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν 
έχουν εκτιμηθεί επαρκώς. Ο αναφέρων θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
των ιζημάτων. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Απορρίψεις ιζημάτων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην εν λόγω περιοχή Natura 2000, η 
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οποία έχει οριστεί στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 (οδηγία για τους οικοτόπους), 
κατ’ επανάληψη από το 1997. Η αναφορά αφορά νέο σχέδιο απορρίψεων στη θάλασσα στην 
ίδια περιοχή, το οποίο συνδέεται με έργα διαμόρφωσης του λιμένα Lorient για τη φιλοξενία 
μεγάλων ταχύπλοων σκαφών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο ή έργο 
το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον τόπο Natura 2000 πρέπει να εξετάζεται 
δεόντως όσον αφορά τις επιπτώσεις του. Σε περίπτωση αρνητικής εκτίμησης, δεν χορηγείται 
άδειο στο έργο. Αν, παρά την αρνητική αξιολόγηση και ελλείψει εναλλακτικής λύσης, το 
έργο πρέπει να υλοποιηθεί για λόγους μείζονος δημοσίου συμφέροντος, το κράτος μέλος 
οφείλει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής του δικτύου Natura 
2000.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές πληροφορίες, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
τηρείται η κοινοτική νομοθεσία. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012. (ΑΝΑΘ.)

Οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την εξέλιξη του φακέλου αυτού. 
Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των επιπτώσεων στο δίκτυο Natura 2000 αλλά παρουσίαζε 
ορισμένες ατέλειες. Αφενός, οι συστάσεις του σχεδίου αναφοράς για τη βυθοκόρηση στο 
διαμέρισμα Morbihan της Βρετάνης δεν συμπεριλήφθηκαν στο έργο. Αφετέρου, οι χημικές 
αναλύσεις των ιζημάτων της βυθοκόρησης που πρόκειται να απορριφθούν στα ανοικτά του 
νησιού Groix που βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000, FR5300031 (περιοχή κοινοτικού 
ενδιαφέροντος «Ile de Groix») ήταν ανεπαρκείς. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αρμόδιος για τη διερεύνηση της υπόθεσης Επίτροπος εξέδωσε 
αρνητική γνωμοδότηση μετά την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης και ο κύριος του έργου 
απέσυρε την αίτηση χορήγησης άδειας. Επομένως, δεν χορηγήθηκε άδεια και άρα δεν 
εντοπίζεται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ. 7).


