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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0324/2011, imressqa minn Gwenael Le Gras, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, f’isem il-“Collectif contre l'immersion des boues de dragage”, li 
jitlob il-protezzjoni tal-Ile de Groix (Pen-Men), li hija sit ta’ “Natura 2000” 
fir-reġjun ta’ Brittany (Franza)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li jieqfu t-tħammil u r-rimi ta’ sedimenti mħammla fl-ilma ta’ madwar l-
Ile de Groix fir-reġjun ta’ Brittany. Huwa jindika li fl-aħħar snin ’il fuq minn miljun metru 
kubu ta’ sediment imħammel mill-port ta’ Lorient diġà ntrema qrib dan is-sit ta’ “Natura 
2000”, b’effetti serji fuq il-bilanċ ambjentali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

Il-petizzjonant jilmenta dwar dan il-proġett il-ġdid ta’ rimi ta’ sedimenti mħammla fl-ilma f’sit 
ta’ “Natura 2000”, u jgħid li l-impatti tiegħu fuq l-ambjent marittimu mhumiex jiġu vvalutati 
biżżejjed. Huwa jiddubita mir-riżultati tal-analiżi tas-sedimenti.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Ir-rimi ta’ sedimenti f’dan is-sit ta’ “Natura 2000”, magħżul skont id-Direttiva 92/43/KEE1

                                               
1 Id-Direttiva 92/43/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
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(id-Direttiva dwar il-“Ħabitats”), seħħ diversi drabi mill-1997 ’l hawn. Il-petizzjoni 
tirrigwarda proġett ġdid ta’ rimi ta’ sedimenti fl-istess sit marbut mal-proġetti tal-iżvilupp tal-
port ta’ Lorient biex fih jidħlu dgħajjes kbar tat-tlielaq.  

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-“Ħabitats”, kull pjan jew proġett li x’aktarx se 
jkollu effett sinifikanti fuq is-sit ta’ Natura 2000 għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni 
xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu. F’każ ta’ valutazzjoni negattiva, il-proġett ma jkunx jista’ 
jiġi awtorizzat. Jekk, minkejja valutazzjoni negattiva u fin-nuqqas ta’ soluzzjoni alternattiva, 
il-proġett ikollu jitwettaq xorta għal raġunijiet ta’ interess pubbliku maġġuri, l-Istat Membru 
għandu jieħu miżuri kompensatorji biex jiżgura l-ħarsien tan-netwerk ta’ “Natura 2000”.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Franċiżi biex tiżgura li l-
leġiżlazzjoni Komunitarja qed tiġi rispettata.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012 (REV)

L-awtoritajiet franċiżi infurmaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-iżvilupp ta’ dan il-fajl. 
Evalwazzjoni tal-impatti taħt Natura 2000 twettqet iżda wriet għadd ta’ insuffiċjenzi. Minn naħa, 
ir-rakkomandazzjonijiet tal-iskema ta’ referenza tħammil tad-dipartiment ta’ Morbihan ma ġewx 
integrati fil-proġett. Min-naħa l-oħra, l-analiżijiet kimiċi ta’ sedimenti mħammla u maħsuba biex 
jintefgħu ħdejn il-gżira ta’ Groix fis-sit ta’ Natura 2000, FR5300031 (Site d'Importance 
Communautaire "Ile de Groix"), ma kinux suffiċjenti. 
Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, l-Kummissarji li qed jinvestiga ta opinjoni mhux favorevoli tal-
eżitu tal-konsultazzjoni pubblika u l-klijent neħħa t-talba tiegħu għal awtorizzazzjoni. Għalhekk, 
l-ebda awtorizzazzjoni ma ngħatat u l-ebda ksur tad-dritt komunitarju ma jista’ jiġi identifikat.


