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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0324/2011 dėl tinklui „Natura 2000“ priklausančios Grua salos 
(ir joje esančio Pen Meno kyšulio) apsaugos Bretanėje (Prancūzija), kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Gwenael Le Gras „Kolektyvo prieš gilinant 
dugną ištraukiamo dumblo gramzdinimą“ (pranc. „Collectif contre 
l'immersion des boues de dragage“) vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo nutraukti dugno gilinimo darbus ir susidarančio dumblo 
gramzdinimą vandenyse priešais Grua salą Bretanėje. Jis nurodo, kad per kelerius 
pastaruosius metus šioje tinklui „Natura 2000“ priklausančioje vietovėje jau išmesta daugiau 
kaip milijonas kubinių metrų atliekų iš Lorjano uosto ir taip padaryta didelė žala aplinkos 
pusiausvyrai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

Peticijos pateikėjas teigia, kad šis naujas nuosėdų, susidarančių gilinant dugną, gramzdinimo 
jūroje projektas yra įgyvendinamas tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, o projekto poveikis jūros 
aplinkai nepakankamai įvertintas. Abejojama dėl nuosėdų tyrimo rezultatų. 

Komisijos pastabos

Šioje tinklui „Natura 2000“ priklausančioje teritorijoje, nustatytoje pagal Direktyvą 



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

LT

92/43/EEB1 (Buveinių direktyva), nuo 1997 m. keletą kartų jau atliktas nuosėdų 
gramzdinimas. Peticija taikoma šioje vietovėje įgyvendinamam naujam dugno gilinimo 
projektui, susijusiam su Lorjano uosto sutvarkymu, kad jis galėtų priimti didelius keleivinius 
laivus.  

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį visų planų ar projektų, galinčių turėti didelės 
įtakos tinklui „Natura 2000“ priklausančiai teritorijai, poveikis turi būti tinkamai vertinamas. 
Jei vertinimo rezultatas neigiamas, leidimas vykdyti projektą nesuteikiamas. Jeigu poveikio 
vertinimo rezultatas neigiamas, bet nėra alternatyvių išeičių ir projektas turi būti 
įgyvendinamas dėl visuomenės interesų, valstybė narė turi imtis kompensacinių priemonių, 
kad užtikrintų tinklo „Natura 2000“ teritorijos saugumą.

Išvada

Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų pateikti informaciją, kuria Komisija būtų 
užtikrinama, kad laikomasi Bendrijos teisės. 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d. (REV)

Prancūzijos valdžios institucijos informavo Europos Komisiją apie šio klausimo eigą. Buvo 
atliktas tinklo „Natura 2000“ teritorijos poveikio aplinkai vertinimas, bet jame pastebėti tam tikri 
trūkumai.  Pirma, į projektą neįtraukti Morbihano departamento dugno gilinimo darbai. Antra, 
nuosėdų, nugramzdintų atviroje jūroje prie Grua salos, tinklo „Natura 2000“ teritorijoje –
FR5300031 (Bendrijos svarbos teritorijoje – Grua sala), cheminiai tyrimai nebuvo pakankamai 
išsamūs. 

Atsižvelgdamas į šiuos aspektus nepriklausomas tyrėjas pateikė nepalankią nuomonę dėl viešos 
konsultacijos, o projekto vykdytojas atsiėmė paraišką leidimui gauti. Taigi leidimas nebuvo 
išduotas ir nenustatytas joks Bendrijos teisės pažeidimas.

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).


