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Ref.: Petiția nr. 0324/2011, adresată de Gwenael Le Gras, de cetățenie franceză, în 
numele „Collectif contre l'immersion des boues de dragage” („Asociația 
împotriva evacuării în apă a nămolului dragat”), privind protejarea Île de 
Groix (Pen-Men), care face parte din rețeaua Natura 2000, din Bretania 
(Franța) 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită suspendarea lucrărilor de dragare și de evacuare a nămolului în apele care 
înconjoară Île de Groix din Bretania. Se subliniază faptul că, în ultimii ani, în această zonă 
clasificată ca făcând parte din rețeaua Natura 2000 au fost deja evacuați peste un milion de 
metri cubi de deșeuri provenind din portul Lorient, fapt care a adus daune grave echilibrului 
ecologic. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Petiționarul denunță acest nou proiect de deversare (aruncare în mare) a sedimentelor de dragare 
într-un sit Natura 2000 pentru care impactul asupra mediului marin nu a fost evaluat suficient. 
Acesta pune la îndoială rezultatele analizei sedimentelor. 

Observațiile Comisiei
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În acest sit Natura 2000, desemnat în conformitate cu Directiva 92/43/CEE1 (Directiva privind 
habitatele), au avut loc deja deversări de sedimente în repetate rânduri începând din 1997. 
Petiția se referă la un nou proiect de deversare în același sit asociat proiectelor de amenajare a 
portului Lorient pentru a găzdui vase de curse de mari dimensiuni.  

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan sau 
proiect care ar putea afecta în mod semnificativ un sit Natura 2000 trebuie supus unei evaluări 
corespunzătoare a efectelor sale potențiale asupra sitului. În cazul unui rezultat negativ al 
evaluării, proiectul nu poate fi autorizat. Dacă, în ciuda unei evaluări negative și în lipsa unei 
soluții alternative, proiectul trebuie realizat din motive de interes public major, statul membru 
trebuie să ia măsuri compensatorii pentru a garanta coerența rețelei Natura 2000.

Concluzie

Comisia a solicitat informații autorităților franceze pentru a se asigura că este respectată 
legislația comunitară. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012 (REV)

Autoritățile franceze au informat Comisia Europeană în ceea ce privește evoluția acestui dosar.   
S-a realizat o evaluare a impactului în conformitate cu programul Natura 2000, dar aceasta 
prezenta anumite insuficiențe. Pe de o parte, preconizările din schema de referință pentru dragare 
a departamentului Morbihan nu fuseseră integrate în proiect.  Pe de altă parte, analizele chimice 
ale sedimentelor dragate care făceau obiectul deversării în largul Île de Groix, în cadrul sitului 
Natura 2000, FR5300031 (situl de importanță comunitară „Ile de Groix”), erau insuficiente.  

Ținând cont de aceste aspecte, comisarul anchetator a emis un aviz nefavorabil în urma 
consultării publice, iar întreprinzătorul și-a retras cererea de autorizare. Așadar, nu s-a emis nicio 
autorizație și nu se poate identifica nicio încălcare a dreptului comunitar. 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).


