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Tárgy: Gwenael Le Gras francia állampolgár által a „Collectif contre l’immersion 
des boues de dragage” (a kotrási iszap vízbe öntését ellenző közösség) 
nevében benyújtott 0324/2011. számú petíció a bretagne-i Natura 2000 
természetvédelmi terület részét képező Groix-sziget (Pen-men) 
(Franciaország) védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy hagyjanak fel a kotrási munkálatokkal, valamint a kotrási 
iszapnak a bretagne-i Groix-sziget környéki vizekbe való öntésével. A petíció benyújtója 
kiemeli, hogy ezen a Natura 2000 hálózat részét képező területen már eddig is több mint 
egymillió köbméter, Lorient kikötőjéből származó kotrási iszapot helyeztek el, ezzel súlyosan 
veszélyeztetve a környezeti egyensúlyt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A petíció benyújtója kifogásolja a kotrási iszap Natura 2000 területen való tengerbe öntésére 
(tengerbe süllyesztésére) vonatkozó új projektet, hiszen a tengeri környezetre gyakorolt hatásait 
nem mérték fel megfelelően. A petíció benyújtója kétségbe vonja az iszapon végzett elemzések 
eredményeit. 

A Bizottság észrevételei



PE475.825v02-00 2/2 CM\907461HU.doc

HU

A 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) alapján kijelölt szóban forgó Natura 2000 
területen 1997 óta már több alkalommal került sor iszap kiöntésére. A petíció egy ugyanezen 
a helyszínen zajló újabb tengerbe süllyesztési projektet érint, amely Lorient kikötőjének a 
nagy versenyhajók fogadását célzó kikötőrendezési terveihez kapcsolódik.  

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján megfelelő hatásvizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely valószínűleg jelentős 
hatással lesz valamely Natura 2000 területre. Ha a vizsgálat kedvezőtlen eredménnyel zárul, a 
projekt nem engedélyezhető. Ha a vizsgálat kedvezőtlen eredménye ellenére a projektet 
elsődlegesen fontos közösségi érdekből – alternatív megoldás hiányában – meg kell 
valósítani, a tagállamnak kiegyenlítő intézkedéseket kell tennie a Natura 2000 hálózat 
egységességének biztosítása érdekében.

Következtetés

A Bizottság felkérte a francia hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást annak érdekében, 
hogy megbizonyosodhasson a közösségi jogszabályok betartásáról. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. június 27.

A francia hatóságok tájékoztatták az Európai Bizottságot az vizsgálat kimeneteléről. A Natura 
2000-hez kapcsolódó hatások értékelése ugyan megtörtént, ám fény derült bizonyos 
hiányosságokra. Egyfelől a referenciaként szolgáló Morbihan megyei iszapkotrás ajánlásait nem 
építették be a projektbe. Másfelől a kikotort és a Groix-sziget környéki Natura 2000 területen 
(FR5300031, „Ile de Groix’ közösségi jelentőségű helyszín) elsüllyeszteni szándékozott iszap 
vegyi elemzése nem volt mindenre kiterjedő. 

Mindezek fényében a közmeghallgatás eredményeképpen a vizsgálattal megbízott tisztviselő 
elutasító véleményt adott és a kivitelező az engedélyezési kérelmet visszavonta. Engedély 
kiadására tehát nem került sor és így a közösségi jog megsértése sem merül fel.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).


