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Temats: Lūgumraksts Nr. 0324/2011, ko „Collectif contre l'immersion des boues de 
dragage” (Grupa pret bagarēšanas darbos iegūto nogulšņu apglabāšanu 
ūdeņos) vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Gwenael Le Gras, par 
lūgumu aizsargāt Gruā salas (Pen-Men), Natura 2000 teritoriju Bretaņā 
(Francija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums apturēt bagarēšanu un bagarēšanas darbos iegūto nogulšņu 
apglabāšanu ūdeņos ap Gruā salu Bretaņā. Tajā norādīts, ka pēdējos gados vairāk nekā viens 
miljons kubikmetru bagarēšanas darbos iegūtu nogulšņu no Lorjānas ostas jau ir apglabāti 
šajā Natura 2000 teritorijā, radot būtisku ietekmi uz vides līdzsvaru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par jauno bagarēšanas darbos iegulto nogulšņu apglabāšanas 
jūrā projektu Natura 2000 teritorijā — neesot pietiekami novērtēta šā projekta ietekme uz jūras 
vidi. Viņš apšauba nogulšņu analīžu rezultātus.

Komisijas komentāri

Nogulšņu apglabāšana kopš 1997. gada vairākkārt jau ir notikusi šajā Natura 2000 teritorijā, 
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kas nozīmēta atbilstīgi Direktīvai 92/43/EEK1 (Dzīvotņu direktīva). Lūgumraksts attiecas uz 
jaunu nogulšņu izmešanas projektu šajā pašā teritorijā saistībā ar Lorjānas ostas pārveidošanas 
projektiem, lai varētu uzņemt lielus sacīkšu kuģus.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas varētu 
būtiski ietekmēt kādu Natura 2000 teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju. Ja 
novērtējums ir negatīvs, projektu nedrīkst atļaut īstenot. Ja, neskatoties uz negatīvu 
novērtējumu, alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, tad dalībvalsts veic kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu 
Natura 2000 tīkla vienotību.

Secinājums

Komisija Francijas varas iestādēm pieprasīja informāciju, lai pārliecinātos, ka ir ievēroti 
Kopienas tiesību akti.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā.

Francijas iestādes ir informējušas Eiropas Komisiju par izmaiņām šajā lietā. Tika veikts ietekmes 
novērtējums saskaņā ar Natura 2000, bet tajā tika konstatēti vairāki trūkumi. No vienas puses, 
projektā netika iekļauti Morbiānas departamenta bagarēšanas pamatstruktūrā paredzētie 
ieteikumi. No otras puses, ķīmiskās analīzes, kas veiktas saistībā ar bagarēto nogulšņu iegūšanu 
un plānoto noglabāšanu visā Gruā salas Natura 2000 teritorijā FR5300031 (Kopienas nozīmes 
teritorijā "Gruā sala"), nav pietiekamas.

Ņemot vērā šos faktus, pārbaudītājiestāde ir sniegusi negatīvu atzinumu par sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem, un līgumslēdzēja puse ir atsaukusi savu pieteikumu atļaujas 
saņemšanai. Nav izsniegta neviena atļauja, un nav konstatēts neviens Kopienas tiesību 
pārkāpums.

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).


