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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0324/2011, którą złożył Gwenael Le Gras (Francja) w imieniu 
„Collectif contre l'immersion des boues de dragage”, domagając się 
ochrony obszaru Natura 2000 „Ile de Groix” (Pen-Men) w Bretanii 
(Francja) 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wstrzymania dragowania i zrzutu osadów wydobytych w 
wyniku tych działań do wód wokół wyspy Groix w Bretanii. Wyjaśnia, że w ciągu ostatnich 
lat w miejscu tym, uznanym za obszar Natura 2000, dokonano już zrzutu ponad miliona 
metrów sześciennych odpadów pochodzących z portu w Lorient, co stanowi poważne 
zagrożenie dla równowagi środowiskowej obszaru. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Składający petycję sprzeciwia się kolejnemu przedsięwzięciu dotyczącemu zrzutu (zatopienia w 
morzu) osadów wydobytych w wyniku dragowania, które to przedsięwzięcie ma być 
przeprowadzone na obszarze należącym do sieci Natura 2000, i twierdzi, że wpływ tego 
przedsięwzięcia na środowisko morskie nie został poddany wystarczającej ocenie. Kwestionuje 
też wyniki analizy osadów. 

Uwagi Komisji

Zrzuty osadów na wspomnianym obszarze należącym do sieci Natura 2000, wyznaczonym na 
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mocy dyrektywy 92/43/EWG1 (dyrektywa siedliskowa), prowadzono już kilkakrotnie od 
1997 r. Petycja dotyczy nowego przedsięwzięcia dotyczącego zrzutu osadów na tym samym 
obszarze w związku z planami rozbudowy portu w Lorient w celu przyjmowania dużych łodzi 
wyścigowych.  

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które mogą w 
istotny sposób oddziaływać na obszar należący do sieci Natura 2000, podlegają odpowiedniej 
ocenie skutków. W przypadku oceny negatywnej nie można wydać zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Jeśli pomimo negatywnej oceny oraz wobec braku rozwiązań 
alternatywnych przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane z powodów wynikających z 
nadrzędnego interesu publicznego, państwo członkowskie musi przedsięwziąć środki 
kompensujące konieczne do zapewnienia spójności sieci Natura 2000.

Wnioski

Komisja zwróciła się do władz francuskich o udzielenie informacji, aby upewnić się, czy 
prawodawstwo wspólnotowe jest przestrzegane. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r. (REV)

Władze francuskie poinformowały Komisję Europejską o rozwoju sytuacji w przedmiotowej 
sprawie. Przeprowadzona została ocena wpływu na środowisko zgodnie z wymogami sieci 
Natura 2000, wystąpił jednak szereg niedociągnięć. Z jednej strony, w projekcie nie 
uwzględniono zaleceń zawartych w planie referencyjnym dragowania w departamencie 
Morbihan. Z drugiej zaś strony, nie przeprowadzono dostatecznej analizy chemicznej osadów 
wydobytych w wyniku dragowania, a przeznaczonych do zrzutu u wybrzeży wyspy Groix, na 
obszarze Natura 2000 (TZW FR5300031, teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Ile de 
Groix”). 

W związku z powyższym po przeprowadzeniu konsultacji społecznych komisarz śledczy wydał 
opinię negatywną, a inwestor wycofał wniosek o udzielenie zezwolenia. Tym samym nie 
wydano żadnego zezwolenia i nie można stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia prawa 
wspólnotowego.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).


