
CM\907461NL.doc PE475.825v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

26.6.2012
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Betreft: Verzoekschrift 0324/2011, ingediend door Gwenael Le Gras (Franse nationaliteit), 
namens het Collectif contre l'immersion des boues de dragage, over de 
bescherming van het Natura 2000-eiland Groix (Pen-Men) in Bretagne (Frankrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wil dat de bagger- en afvoerwerkzaamheden in de wateren voor het eiland Groix 
(Bretagne) worden stilgelegd. Indienster wijst erop dat dit Natura 2000-gebied in de afgelopen 
jaren al meer dan een miljoen kubieke meter afval uit de haven van Lorient heeft opgenomen, 
met ernstige gevolgen voor het ecologisch evenwicht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

Indienster kant zich tegen dit nieuwe project voor het afzinken van slib in zee in een Natura 2000-
gebied, waarvoor de gevolgen voor het mariene milieu niet voldoende beoordeeld zouden zijn. Zij 
trekt de resultaten van de analyse van het slib in twijfel.

Opmerkingen van de Commissie

Het afzinken van slib in zee heeft sinds 1997 reeds herhaaldelijk plaatsgevonden in dit 
Natura 2000-gebied, dat als dusdanig is aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG1

(Habitatrichtlijn). Het verzoekschrift betreft een nieuw afzinkproject op dezelfde locatie in 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
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verband met projecten voor de aanpassing van de haven van Lorient om plaats te kunnen bieden 
aan grote speedboten.

Volgens artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling worden gemaakt 
van de gevolgen voor het gebied. In geval van een negatieve beoordeling kan geen toestemming 
voor het project worden verleend. Als het project ondanks een negatieve beoordeling en bij 
ontstentenis van alternatieve oplossingen toch gerealiseerd moet worden om redenen van groot 
openbaar belang, neemt de lidstaat alle compenserende maatregelen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Conclusie

De Commissie heeft de Franse autoriteiten om informatie verzocht om zich ervan te verzekeren 
dat de communautaire wetgeving nageleefd wordt.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27.06.12

De Franse autoriteiten hebben de Europese Commissie op de hoogte gesteld van de voortgang van 
dit dossier. Een effectbeoordeling op grond van Natura 2000 is uitgevoerd maar is op bepaalde 
onderdelen tekort geschoten. De aanbevelingen van het referentieschema van het baggerwerk van 
het departement Morbihan zijn enerzijds niet nagevolgd in het project, terwijl anderzijds de 
chemische analyses onvoldoende zijn gebleken van het baggerslib dat bestemd is om te worden 
afgezonken bij het eiland Croix in het Natura 2000-gebied FR5300031(gebied van communautair 
belang "Ile de Croix"). 

In het licht hiervan heeft de onderzoekscommissaris na de openbare raadpleging een negatief advies 
uitgebracht en heeft de opdrachtgever zijn aanvraag voor een vergunning ingetrokken. Er is 
derhalve geen enkele vergunning afgegeven en er kan geen schending van het gemeenschapsrecht 
vastgesteld worden.


