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LLIISSTTEE  DDEESS  AACCRROONNYYMMEESS

AANNAACCDDEE AAccccoorrdd  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

CCCCEE CCoommmmiissssiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee

CCCCPPMM CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ppuubblliicc  mmiixxttee

CCIINNVVEESSTTAAVV CCeennttrree  ddee  rreecchheerrcchheess  eett  dd’’ééttuuddeess  aavvaannccééeess  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  ppoollyytteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaall,,  uunniittéé
MMéérriiddaa

CCOONNSSOORRTTIIUUMM  HH CCoonnssoorrttiiuumm  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  pprroommoottiioonn  iimmmmoobbiilliieerrss  HH,,  SS..AA..  ddee  CC..VV..

DD..OO..FF.. GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn

DDUUDDRR DDééccrreett  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dd’’uussaaggeess,,  ddeessttiinnaattiioonnss  eett  rréésseerrvveess  ((MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell))

DDZZRR DDééccrreett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee

ÉÉIIEE ÉÉttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall

ÉÉIIEE--9900 ÉÉIIEE  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  pprréésseennttééee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  eenn  aaooûûtt  11999900  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss

ÉÉIIEE--9966 ÉÉIIEE  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  pprréésseennttééee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  eenn  mmaaii  11999966  ppoouurr  llee  pprroojjeett  PPuueerrttaa
MMaayyaa

FFOONNAATTUURR FFoonnddss  nnaattiioonnaall  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ttoouurriissmmee

IINNEE IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  dd’’ééccoollooggiiee

IIPPNN IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  dd’’iinnggéénniieerriiee

LLGGEEEEPPAA LLooii  ggéénnéérraallee  ssuurr  ll’’ééqquuiilliibbrree  ééccoollooggiiqquuee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((oouu  LLooii  ssuurr
ll’’ÉÉccoollooggiiee))
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QQ..RR.. ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo

RRIIEE RRèègglleemmeenntt  ((ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA))  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall

SSCCTT SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss

SSEEDDEESSOOLL SSeeccrrééttaaiirreerriiee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

LLee  1188  jjaannvviieerr  11999966,,  ttrrooiiss  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ((OONNGG))  ::  llee  CCoommiittéé  ppoouurr  llaa
PPrrootteeccttiioonn  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  AA..CC..,,  llee  GGrroouuppee  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  CCeenntt  AA..CC..  eett  llee  CCeennttrree  MMeexxiiccaaiinn
ddee  DDrrooiitt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  AA..CC..  ((lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn)),,  oonntt  pprréésseennttéé  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu
SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ((CCCCEE))  ccoonncceerrnnaanntt  ««  ll''oommiissssiioonn,,  ddee  llaa  ppaarrtt
ddeess  aauuttoorriittééss  mmeexxiiccaaiinneess,,  dd''aassssuurreerr  ll''aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  ll''eennsseemmbbllee
dduu  PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  àà  PPllaayyaa  PPaarraaiissoo,,  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  »»,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''aarrttiiccllee  1144  ddee
ll''AAccccoorrdd  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ((AANNAACCDDEE))..11

EEnn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1144  ddee  ll’’AANNAACCDDEE,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppeeuutt  eexxaammiinneerr  ttoouuttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
pprréésseennttééee  ppaarr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  oouu  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eett  aalllléégguuaanntt  qquu’’uunnee  PPaarrttiiee  àà
ll’’AANNAACCDDEE  oommeett  dd’’aassssuurreerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  ssaa  llééggiissllaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..   LLoorrssqquuee  llee
SSeeccrrééttaarriiaatt  jjuuggee  qquu’’uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssaattiissffaaiitt  aauuxx  ccrriittèèrreess  mmeennttiioonnnnééss  aauu  ppaarraaggrraapphhee  1144((11)),,  iill  ddéétteerrmmiinnee
aalloorrss  ssii  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  jjuussttiiffiiee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’uunnee  rrééppoonnssee  àà  llaa  PPaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee,,  llee  ttoouutt  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé
aavveecc  llee  ppaarraaggrraapphhee  1144((22))..   ÀÀ  llaa  lluummiièèrree  ddee  llaa  rrééppoonnssee  ffoouurrnniiee  ppaarr  llaa  PPaarrttiiee,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppeeuutt,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  1155,,  iinnffoorrmmeerr  llee  CCoonnsseeiill  qquu’’iill  eessttiimmee  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  jjuussttiiffiiee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn
dd’’uunn  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell..   LLee  CCoonnsseeiill  ppeeuutt  aalloorrss  ddoonnnneerr  iinnssttrruuccttiioonn  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ddoossssiieerr
ffaaccttuueell..   LLee  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  ddééffiinniittiiff  eesstt  rreenndduu  ppuubblliicc  ssuurr  uunn  vvoottee  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dduu  CCoonnsseeiill..

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  aa  eexxaammiinnéé  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn    ccoonncceerrnnaanntt  llee  ““TTeerrmmiinnaall  PPoorrttuuaaiirree  àà
CCoozzuummeell””  eenn  vveerrttuu  ddeess  ppaarraaggrraapphheess  11  eett  22  ddee  ll''aarrttiiccllee  1144  ddee  ll''AANNAACCDDEE  eett,,  eenn  ddaattee  dduu  88  fféévvrriieerr  11999966,,  aa
ddeemmaannddéé  uunnee  rrééppoonnssee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee..     CCeettttee  rrééppoonnssee  aa  ééttéé  pprréésseennttééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
mmeexxiiccaaiinneess  llee  2277  mmaarrss  11999966..    LLee  77  jjuuiinn  11999966,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE,,  eessttiimmaanntt  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
jjuussttiiffiiaaiitt  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd''uunn  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell,,  eenn  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnsseeiill  eenn  lluuii  iinnddiiqquuaanntt  sseess  mmoottiiffss..     LLee  22  aaooûûtt
11999966,,  llee  CCoonnsseeiill,,  àà  ll''uunnaanniimmiittéé,,  eett  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  RRééssoolluuttiioonn  NNoo..  9966--0088  aa  iinnssttrruuiitt  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE
ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ll''AArrttiiccllee  1155  ddee  ll''AANNAACCDDEE  eett  lleess  ""LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess
rreellaattiivveess  aauuxx  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  dd''aapppplliiccaattiioonn  vviissééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  1144  eett  1155  ddee  ll''AANNAACCDDEE""
((LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess))..

LLee  CCoonnsseeiill  aa  iinnssttrruuiitt  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE,,  ««  lloorrssqquu'' iill  ccoonnssttiittuueerraa  lleeddiitt  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell,,
dd’’eexxaammiinneerr  ssii  llaa  PPaarrttiiee  vviissééee  oommeett  dd''aapppplliiqquueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ssaa  llééggiissllaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddeeppuuiiss  qquuee
ll''AANNAACCDDEE  eesstt  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999944  »»..     LLee  CCoonnsseeiill  ll''aa  ééggaalleemmeenntt  iinnssttrruuiitt  àà  ll’’eeffffeett  qquuee::  ««  eenn
eexxaammiinnaanntt  ll''aallllééggaattiioonn  dd''aavvooiirr  oommiiss  dd''aapppplliiqquueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  llaa  llééggiissllaattiioonn,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppoouurrrraa  vveerrsseerr  aauu
ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  ddeess  ffaaiittss  aannttéérriieeuurrss  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  11999944..  »»

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''AArrttiiccllee  1155  ddee  ll''AANNAACCDDEE  eett  aauuxx  LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess::  ««  eenn  ccoonnssttiittuuaanntt  uunn  ddoossssiieerr
ffaaccttuueell  pprroovviissooiirree  oouu  ffiinnaall,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  eexxaammiinnee  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquu''uunnee  PPaarrttiiee  aa  ffoouurrnniieess..     IIll  ppeeuutt
pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess,,  tteecchhnniiqquueess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess  ::  ((aa))  rreenndduueess
ppuubblliiqquueemmeenntt  aacccceessssiibblleess;;  ((bb))  ssoouummiisseess  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnneess
iinnttéérreessssééeess;;  ((cc))  ssoouummiisseess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ppuubblliicc  mmiixxttee  ((CCCCPPMM));;  oouu  ((dd))  ééllaabboorrééeess  ppaarr  llee
SSeeccrrééttaarriiaatt  oouu  ppaarr  ddeess  eexxppeerrttss  iinnddééppeennddaannttss..   »»

                                                
11   LLee  tteexxttee  iinn ttééggrraall  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaatt iioonn   eett   ddee  llaa  rrééppoonnss ee  dduu   ggoouuvveerrnneemmeenntt   dduu   MMeexxiiqquuee  aaiinnss ii  qquuee  cceelluu ii  ddee  llaa  nnoo tt iiffiiccaatt iioonn
aauu   CCoonnss eeiill  dduu   SSeeccrrééttaarriiaatt   ss uurr  ll’’ééllaabboorraatt iioonn   dd’’uunn   ddooss ss iieerr  ffaaccttuueell  ss oonn tt   dd iiss ppoonniibb lleess   ddaannss   llee  rreegg iiss tt rree  ddeess   ccoommmmuunniiccaatt iioonnss
rreellaatt iivveess   àà  ll’’aapppplliiccaatt iioonn   eeffffeecctt iivvee  ddee  llaa  lléégg iiss llaatt iioonn   eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ss uurr  llaa  ppaaggee  éélleecctt rroonn iiqquuee  ddee  llaa  CCCCEE  ddee  ll’’IInn tteerrnneett ::
hh tt ttpp ::// //wwwwww..cceecc..oorrgg ..
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CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''AANNAACCDDEE  eett  aauuxx  LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  aa  iinnffoorrmméé  llee
CCCCPPMM  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeççuueess  dduu  CCoonnsseeiill  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  eett  lluuii  aa  ddeemmaannddéé  ddee  lluuii
ttrraannssmmeettttrree  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee  àà  ssaa  ccoonnssttiittuuttiioonn..    DDee  pplluuss,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  aa  ttrraannssmmiiss,,
ppaarr  ééccrriitt,,  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  OONNGG  qquuii  oonntt  eexxpprriimméé  lleeuurr  iinnttéérrêêtt  ddaannss  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess
iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  eett  lleeuurr  aa  ddeemmaannddéé  ddee  lluuii  rreemmeettttrree
ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee  qquu''eelllleess  ppoossssééddeerraaiieenntt..     UUnnee  ccooppiiee  ddeessddiitteess  lleettttrreess  eennvvooyyééeess  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt
ddee  llaa  CCCCEE  eesstt  aannnneexxééee  aauu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  ccoommmmee  AAnnnneexxee  11..

PPeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  aa  rreeccuueeiillllii
ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  eett  aa  pprrooccééddéé  àà  ssoonn  aannaallyyssee  eett  ssyyssttéémmaattiissaattiioonn..    LLoorrss  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ééttaappee,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa
CCCCEE  aa  ccllaassssiiffiiéé  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccuueeiilllliiee  eenn  sséélleeccttiioonnnnaanntt  cceellllee  aapppprroopprriiééee  eett  ppeerrttiinneennttee  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu
ddoossssiieerr..     LLoorrss  dd''uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ééttaappee,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  aa  rrééddiiggéé  llee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  iinnttiittuulléé  ““PPrroojjeett
ddee  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell””,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll''AArrttiiccllee  1122  ddeess  LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  ::  ««  UUnn  ddoossssiieerr
ffaaccttuueell  pprroovviissooiirree  oouu  ffiinnaall  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ccoonnttiieenntt  ::  ((aa))  uunn  rrééssuumméé  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aayyaanntt
ddoonnnnéé  oouuvveerrttuurree  aauu  pprroocceessssuuss;;  ((bb))  uunn  rrééssuumméé  ddee  llaa  rrééppoonnssee,,  ss'' iill  eenn  eesstt,,  ffoouurrnniiee  ppaarr  llaa  PPaarrttiiee  vviissééee;;  ((cc))  uunn
rrééssuumméé  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaccttuueellllee  ppeerrttiinneennttee;;  ((dd))  lleess  ffaaiittss  pprréésseennttééss  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  aauu  ssuujjeett
ddeess  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  »»    LLee  pprroojjeett  ddee  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  aauu  CCoonnsseeiill
eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ll’’AArrttiiccllee  1155((55))  ddee  ll’’AANNAACCDDEE  llee  2233  aavvrriill  11999977..    FFiinnaalleemmeenntt,,  aauu  11eerr  jjuuiilllleett  11999977,,  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  aavvaaiieenntt  pprréésseennttéé  lleeuurrss  ccoommmmeennttaaiirreess  aauu  pprroojjeett  ddee  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell..

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ssoouummeett  ddoonncc  aauu  CCoonnsseeiill  llee  pprréésseenntt  ::

DDOOSSSSIIEERR  FFAACCTTUUEELL  FFIINNAALL  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEE  ““PPRROOJJEETT  DDEE  JJEETTÉÉEE  PPOOUURR  PPAAQQUUEEBBOOTTSS  ÀÀ
CCOOZZUUMMEELL,,  QQUUIINNTTAANNAA  RROOOO""
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II..   RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ÀÀ  LL''OORRIIGGIINNEE  DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS

AA.. EENNVVEERRGGUURREE//PP OO RRTTÉÉEE  DDUU  PP RROO JJ EETT

SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llee  ""PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa
RRoooo""  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dd''uunn  pprroojjeett  ddee  pplluuss  ggrraannddee  eennvveerrgguurree  qquu'' iillss  aappppeelllleenntt  ""PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall
ppoorrttuuaaiirree""  qquuii  ccoommpprreenndd,,  oouuttrree  llaa  jjeettééee,,  uunn  ééddiiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss,,  ll''aaccccèèss  dduu  tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee
ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  uunn  ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  vvooiiee  dd''aaccccèèss  ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouuttee  CChhaann--KKaannaaaabb..

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouuttiieennnneenntt  qquu''aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ((ddee  llaa  jjeettééee)),,  llaa  nnaattuurree
ddeess  oouuvvrraaggeess  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  ""PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""  ééttaaiitt  ddééjjàà  ddee  nnoottoorriiééttéé  ppuubblliiqquuee  eett  ccoonnnnuuee  ddeess
aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..     SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess
ééttaaiieenntt  aauu  ccoouurraanntt  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  oouuvvrraaggeess  qquuii  ffoorrmmeenntt  llee  pprroojjeett  eett  ccee,,  aauu  mmooiinnss  ddeeppuuiiss  llee  mmoommeenntt  ooùù  llaa
SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss  ((SSCCTT))  aa  ooccttrrooyyéé  llaa  ccoonncceessssiioonn  aauu  CCoonnssoorrcciioo  ddee
DDeessaarroollllooss  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH..  SS..AA..  ddee  CC..VV..  ((CCoonnssoorrttiiuumm  HH))  ((llee  2222  jjuuiilllleett  11999933)),,  ddoonntt  llaa
pprreemmiièèrree  ccoonnddiittiioonn  eenn  ddééccrriitt  ll''oobbjjeett..22     LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouulliiggnneenntt  aauussssii  qquuee  ddèèss  ll’’eennttrrééee  eenn
vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  ((1199  jjuuiilllleett  11999933)),,  qquuii  ccoonnttiieenntt  uunnee  ddééffiinniittiioonn  dduu  tteerrmmee  ""tteerrmmiinnaall"",,  lleess  oouuvvrraaggeess
qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  llee  ““PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree””  ééttaaiieenntt  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ppuubblliiqquuee..33

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprréétteennddeenntt  ééggaalleemmeenntt,,  qquu''àà  llaa  ddaattee  dduu  ddééppôôtt  ddee  lleeuurr
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((1188  jjaannvviieerr  11999966)),,  ««  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll''éévvaalluuaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu
‘‘PPrroojjeett  ddee  jjeettééee’’,,  aaiinnssii  qquuee  ddeeuuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ppoorrttaanntt  ssuurr  ddeeuuxx  rraappppoorrttss  ddee  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess,,  llee  pprreemmiieerr
ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’""uussiinnee  ddee  bbééttoonn""  eett  llee  ddeeuuxxiièèmmee  aauuxx  ""oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess"",,  oonntt  ééttéé  éémmiisseess  »»..     IIllss  aallllèègguueenntt
ddee  pplluuss  qquuee  ««  ssii  cceess  pprroojjeettss  ssoonntt  rrééaalliissééss  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee  cceess  rrééssoolluuttiioonnss,,  iill  yy  aauurraa  ccoonnttrraavveennttiioonn  àà
ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLooii  ggéénnéérraallee  ssuurr  ll''ééqquuiilliibbrree  ééccoollooggiiqquuee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ((LLGGEEEEPPAA  oouu
LLooii  ssuurr  ll''ÉÉccoollooggiiee))  44 ,,  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA  eenn  mmaattiièèrree  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((RRIIEE))  eett  àà  llaa

                                                
22     LLaa  ccoonnddiitt iioonn   pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  ppaarr  ll''iinn tteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess
CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess   TTrraannss ppoorrtt ss   ((SSCCTT))  aa  oocctt rrooyyééee  aauu   CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH,,  SS..AA..
ddee  CC..VV..  ((llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH))  ss tt iippuu llee  ::  "" OObbjjeett   ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   --  LLaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  oocctt rroo iiee  aauu   "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   llaa  ccoonncceess ss iioonn
ppoouurr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  5511,,446655..229977  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  dduu   PPoorrtt   ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  ppoouurr  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn ,,  ll''ooppéérraatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   ddee  llaa  jjeettééee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr
ppaaqquueebboottss ..    LLee  "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   ss ''eennggaaggee  àà  ccoonnss tt rruu iirree,,  eenn   ttaann tt   qquuee  ppaarrtt iiee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee
1155,,443399..331144  mm²²  dduu   tteerrrraaiinn   aauuqquueell  iill  eess tt   ffaaiitt   rrééfféérreennccee  àà  ll''AAnnttééccééddeenn tt   IIVV,,  lleeqquueell  tteerrrraaiinn   eess tt   aaccttuueelllleemmeenntt   pprroopprriiééttéé  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eett   ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  44,,770044..774477  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  tteerrrreess tt rree,,  uunn
éédd iiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaass ss aaggeerrss ,,  ll''aaccccèèss   dduu   tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss ,,  uunn   ss ttaatt iioonnnneemmeenntt   eett   llaa  vvoo iiee  dd ''aaccccèèss
ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouu ttee  CChhaann--KKaannaaaabb ,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  pp llaannss   ddeevvaann tt   êêtt rree  aapppprroouuvvééss   ppaarr  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee..""
33       LLaa  LLooii  ss uurr  lleess   PPoorrtt ss   ddééffiinn iitt   llee  tteerrmmee  "" tteerrmmiinnaall""   àà  ll''aalliinnééaa  IIVV  ddee  ll''aarrtt iiccllee  22  ccoommmmee  ss uu iitt   ::  "" LL''uunn iittéé  ééttaabb lliiee  ddaannss   uunn   ppoorrtt ,,  oouu
àà  ll''eexxttéérriieeuurr  ddee  cceelluu ii--ccii,,  ccoommppooss ééee  ddeess   oouuvvrraaggeess ,,  iinnss ttaallllaatt iioonnss   eett   ss uuppeerrffiicciieess ,,  yy   ccoommpprriiss   ss eess   zzoonneess   dd ''eeaauu ,,  qquu ii  ppeerrmmeett   llaa
rrééaalliiss aatt iioonn   ccoommppllèèttee  ddeess   ooppéérraatt iioonnss   ppoorrttuuaaiirreess   aauuxxqquueelllleess   eellllee  eess tt   ddeess tt iinnééee..""
44       LL''aarrtt iiccllee  2288  ddee  llaa  LLooii  ss uurr  ll''ÉÉccoo lloogg iiee  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" llaa  rrééaalliiss aatt iioonn   dd ''oouuvvrraaggeess   oouu   dd ''aacctt iivv iittééss   ppuubblliiqquueess   oouu   pprriivvééeess   qquu ii
ppeeuuvveenn tt   ccaauuss eerr  uunn   ddééss ééqquuiilliibbrree  ééccoo lloogg iiqquuee  oouu   ddééppaass ss eerr  lleess   lliimmiitteess   eett   ccoonnddiitt iioonnss   pprréévvuueess   aauuxx  RRèègglleemmeennttss   eett   nnoorrmmeess
tteecchhnniiqquueess   ééccoo lloogg iiqquueess   éémmiiss eess   ppaarr  llaa  FFééddéérraatt iioonn   ppoouurr  pprroo ttééggeerr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ,,  ddoo iitt   êêtt rree  aass ss uu jjeett tt iiee  àà  ll''aauu ttoorriiss aatt iioonn
pprrééaallaabb llee  dduu   ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  ppaarr  llee  bb iiaaiiss   ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  oouu   ddeess   eenn tt iittééss   ffééddéérraalleess   oouu   mmuunniicciippaalleess ,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  ccoommppéétteenncceess   qquuee  llaa  LLooii  lleeuurr  ddééllèègguuee..    LLaa  rrééaalliiss aatt iioonn   dd ''oouuvvrraaggeess   oouu   dd ''aacctt iivv iittééss   ppuubblliiqquueess   oouu   pprriivvééeess
ddooiitt   ééggaalleemmeenntt   êêtt rree  ss oouummiiss ee  àà  ll''oobbss eerrvvaatt iioonn   ddeess   oobb lliiggaatt iioonnss   iimmppooss ééeess ,,  uunnee  ffoo iiss   ll''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  éévvaalluuéé,,  ss oouuss
rrééss eerrvvee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss ,,  dd ''aauu tt rreess   aauu ttoorriiss aatt iioonnss   ddeevvaann tt   êêtt rree  oocctt rrooyyééeess   aauuxx  aauu ttoorriittééss   eenn   qquueess tt iioonn   "" ..    LLee  ss eeccoonndd   ppaarraaggrraapphhee
ddee  ll''aarrtt iiccllee  2288  pprréévvooiitt   eenn   oouu tt rree  qquuee::  "" lloorrss qquu ''iill  ss ''aagg iitt   ddee  ll''éévvaalluuaatt iioonn   ddee  ll''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  dd ''oouuvvrraaggeess   oouu
dd ''aacctt iivv iittééss   qquu ii  oonn tt   ppoouurr  oobb jjeett   ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddee  rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess ,,  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddoo iitt   ddeemmaannddeerr  aauuxx  iinn ttéérreess ss ééss
dd ''iinncclluurree  llaa  ddeess ccrriipp tt iioonn   ddeess   eeffffeett ss   ppooss ss iibb lleess   ddee  cceess   oouuvvrraaggeess   oouu   aacctt iivv iittééss   ss uurr  ll''ééccooss yyss ttèèmmee  eenn   qquueess tt iioonn   ddaannss   ll''ééttuuddee
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ccoonncceessssiioonn,,  ppuuiissqquuee  aauuccuunnee  ddéécciissiioonn  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  ""PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  nn’’aauurraa
ééttéé  éémmiissee..""

EEnn  rraaiissoonn  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aallllèègguueenntt  qquuee  ««  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  oommeetttteenntt  dd''aapppplliiqquueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  llaa  llééggiissllaattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ccoonnttrreevviieennnneenntt
aaiinnssii  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA  eenn  aauuttoorriissaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  --  qquuii  nnee
rreepprréésseennttee  qquu''uunnee  ppaarrttiiee  dduu  pprroojjeett  --  ssaannss  aavvooiirr  éévvaalluuéé  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn
ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  oouuvvrraaggeess  qquuii  ffoorrmmeenntt  llee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree..   »»

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonncclluueenntt  qquuee  ««  ssii  ll''oonn  ddeevvaaiitt  aacccceepptteerr  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  uuttiilliisseenntt
lleeuurr  ppoouuvvooiirr  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  qquuee  ssooiieenntt  sscciinnddééss  lleess  ttrraavvaauuxx,,  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  lleess  iimmppaaccttss
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA  nnee  sseerraaiitt  ppaass  eeffffiiccaacceemmeenntt  rreessppeeccttéé,,  ppuuiissqquuee  ll''oonn
ddiissppeennsseerraaiitt  aaiinnssii  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ddee  pprréésseenntteerr  uunnee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((ÉÉIIEE))  ccoommppllèèttee  aayyaanntt
ttrraaiitt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  oouuvvrraaggeess  qquuee  ccoommpprreennnneenntt  llee  PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ((aauu  mmooiinnss  ddeeppuuiiss  ll''ooccttrrooii
ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  eenn  11999933))  »»..     SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ««  uunnee  tteellllee  ddéécciissiioonn  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree
ddéénnaattuurree  llaa  ffiinnaalliittéé  dduu  pprroocceessssuuss  dd''éévvaalluuaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppuuiissqquu'' iill  ccrrééee  uunnee  iinncceerrttiittuuddee  qquuaanntt
àà  ll''oobbjjeett  ddee  ll''ééttuuddee  ((ppeerrmmeettttaanntt  qquuee  nn'' iimmppoorrttee  qquueell  pprrooppoossaanntt  pprréésseennttee  ddeess  ééttuuddeess  ""ppaarrttiieelllleess""  eenn  rreeggaarrdd  dd''uunn
mmêêmmee  pprroojjeett))..     EEllllee  ffaavvoorriissee  ééggaalleemmeenntt  ll'' iinneeffffiiccaacciittéé  ddee  ll'' iinnssttrruummeenntt  eenn  eemmppêêcchhaanntt  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  aaddééqquuaattee
ddeess  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ggéénnéérrééss  ppaarr  llee  pprroojjeett  eett  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  dd''eennvviissaaggeerr  lleess  ssccéénnaarriiooss  ppoossssiibblleess
aalloorrss  qquuee  ll''éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  llee  rreeqquuiieerrtt  eett,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ddee  pprréévveenniirr  eett  dd''éévviitteerr  lleess  iimmppaaccttss  rrééeellss  qquuii
ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggéénnéérrééss  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass..   »»

11.. PPrroojjee ttss   aass ss oocciiééss //iimmppaaccttss   ccuummuullaattiiffss

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouuttiieennnneenntt,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  ccee  pprroojjeett,,  qquu'' iillss  aappppeelllleenntt  ""TTeerrmmiinnaall
ppoorrttuuaaiirree""  eesstt  ««  aassssoocciiéé  aauu  ""PPrroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ttoouurriissttiiqquuee""  ccoonnttiigguu,,  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  ddee
ll''AAnnttééccééddeenntt  VVIIIIII  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  »»  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT..55

IIllss  aaffffiirrmmeenntt  ddee  pplluuss  qquuee  ::  ««  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquu''aa  pprréésseennttééee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  eenn
aaooûûtt  11999900  ((ÉÉIIEE--9900))  ééttaaiitt  iinnccoommppllèèttee,,  eett  ddeevvaaiitt  ccoonnssiiddéérreerr  lleess  pprroojjeettss  aassssoocciiééss  qquuii  oonntt  uunnee  rreellaattiioonn  ddiirreeccttee
aavveecc  ll''oouuvvrraaggee  oouu  ll''aaccttiivviittéé  pprrooppoossééee,,  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  éévvaalluueerr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ccuummuullaattiiff  qquuee
pprroodduuiirraa  lleeuurr  ccoonnjjoonnccttiioonn..  »»

BB .. AAUUTTOO RRIISS AATTIIOO NNSS   EETT  PP RROO RROO GGAATTIIOO NNSS

SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  ffaaiitt  ddééffaauutt  dd''aassssuurreerr
ll''aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  aauuttoorriissaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett

                                                                                                                                                            
dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ss ''yy   rraappppoorrttaann tt ,,  ttoouu tt   eenn   ccoonnss iiddéérraann tt   ll''eennss eemmbbllee  ddeess   éélléémmeennttss   qquu ii  ccoommppooss eenn tt   cceett   ééccooss yyss ttèèmmee,,
eett   nnoonn   ss eeuu lleemmeenntt   lleess   rreess ss oouurrcceess   qquu ii  ffeerraaiieenn tt   ll''oobb jjeett   ddee  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn ..""
55       LL''AAnnttééccééddeenn tt   VVIIIIII  iinn tt iittuu lléé  "" DDéévveellooppppeemmeenntt   IImmmmoobbiilliieerr  TToouurriiss tt iiqquuee"" ,,  ééttaabb lliitt   qquuee  ::  "" llee  2266  fféévvrriieerr  11999933,,  llaa  IInnmmoobbiilliieerraa
LLaa  SSooll,,  SS..AA..  ddee  CC..VV..  aa  ccoonncclluu   aavveecc  NNaacciioonnaall  FFiinnaanncciieerraa,,  SS..NN..CC..  uunn   ccoonntt rraatt   pprréélliimmiinnaaiirree,,  eenn   ss aa  qquuaalliittéé  ddee  ffiidduucciiaaiirree,,  ppoouurr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  dduu   FFoonnddss   nnaatt iioonnaall  ddee  pprroommoott iioonn   dduu   ttoouurriiss mmee  ((FFOONNAATTUURR))..    PPaarr  ccee  ccoonntt rraatt ,,  cceett ttee  ddeerrnn iièèrree
ss ''eennggaaggee  àà  ccoonncclluurree  uunn   ccoonntt rraatt   ffiinnaall  ddee  ffiidduucciiee,,  aauu   ppaatt rriimmooiinnee  ddee  llaaqquueellllee  llee  FFoonnddss   tt rraannss fféérreerraaiitt   uunn   tteerrrraaiinn   ddee
443300,,335522..0044  mm²²  eett   ddoonntt   llaa  IInnmmoobbiilliiaarriiaa  LLaa  SSooll  SS..AA..  ddee  CC..VV..  ss eerraaiitt   ffiiddééiiccoommmmiiss ss aaiirree  aaffiinn   ddee  ccoonnss tt rruu iirree  uunn   ddéévveellooppppeemmeenntt
iimmmmoobbiilliieerr  ttoouurriiss tt iiqquuee  aavveecc  lleess   ccaarraaccttéérriiss tt iiqquueess   ddéétteerrmmiinnééeess   ppaarr  llee  ccoonntt rraatt   pprréélliimmiinnaaiirree..""
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""TTeerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""..     IIllss  aallllèègguueenntt  qquuee::  ““àà  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  lleeuurr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ééttéé  pprréésseennttééee  [[1188
jjaannvviieerr  11999966]]  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aavvaaiitt  ddééjjàà  ddéébbuuttéé  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  ‘‘PPrroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree’’  ssaannss  qquu’’uunnee
éévvaalluuaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ccoonnssiiddéérraanntt  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  iinnttééggrrééss  àà  ccee  pprroojjeett  aaiitt  ééttéé  rrééaalliissééee,,  eett
qquu'' iill  vviioollaaiitt,,  eenn  oouuttrree,,  ll''aalliinnééaa  ((ee))  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  »»..     CCeett
aalliinnééaa  ééttaabblliitt  qquuee  ::  ««  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  dd''ooccttrrooii  ddee  ccee  ttiittrree  [[2222  jjuuiilllleett  11999933]],,  llee
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ddeevvrraa  pprréésseenntteerr  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  llee  pprroojjeett  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  lleeqquueell  ccoonnttiieennddrraa
ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssuuiivvaannttee::  ((.. .. ..))  ee))  llaa  ddéécciissiioonn  ((""ddiiccttaammeenn""))  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee
ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall..   »»

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aallllèègguueenntt  ««  qquu''aauu  mmoommeenntt  dd''ooccttrrooyyeerr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn  [[ddee
ll''aauuttoorriissaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall]]  eenn  11999944,,  ll''aauuttoorriittéé  aauurraaiitt  ddûû  ccoonnssiiddéérreerr  llee  ffaaiitt  qquuee  lloorrss  ddee  ll''eennttrrééee
eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eett  ddee  ll''ooccttrrooii  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  eenn  11999933--  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  nn''ééttaaiitt  pplluuss
llee  mmêêmmee  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  eenn  aallllaaiitt  ddee  mmêêmmee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ggéénnéérrééss
ppaarr  ssaa  rrééaalliissaattiioonn  »»..     SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ««  cceeccii  ssiiggnniiffiiee  qquuee  ll''oonn  aauurraaiitt  ddûû  éévvaalluueerr  ll''oobbjjeett
ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  iimmpplliiqquuee  uunnee  aapppplliiccaattiioonn  rrééttrrooaaccttiivvee  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess
PPoorrttss  cciittééee  ccii--ddeessssuuss..   »»

CC..  EEMMPP LLAACCEEMMEENNTT  DDUU  PP RROO JJ EETT

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  ssiittuuéé  ««  ddaannss  uunnee  aaiirree  nnaattuurreellllee
pprroottééggééee  ddééccllaarrééee  ""ZZoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess  ddee  llaa  ccôôttee
oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell""  ((DDZZRR))  [[ddééccllaarrééee  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  ddee
fflloorree  mmaarriinneess  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  llee  1111  jjuuiilllleett  11998800]],,  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee
aassssuujjeettttiiee  àà  uunn  rrééggiimmee  jjuurriiddiiqquuee  ssppéécciiaall  ddee  pprrootteeccttiioonn..  »»

DDaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aalllléégguuéé  ««  qquu''àà  ccoommpptteerr  ddee  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa
LLGGEEEEPPAA  eenn  11998888,,  ll''aaiirree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  àà  llaaqquueellllee  rrééffèèrree  llee  DDZZRR  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  uunnee  aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee,,  ddoonntt  ll''oobbjjeeccttiiff  ccoonnssiissttee  àà  aassssuurreerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  rraattiioonnnneellllee  ddeess
ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ddee  lleeuurrss  éélléémmeennttss..     PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  eett  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  3388,,  5544
eett  8833  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA,,  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  lleess  ÉÉttaattss  eett  lleess  MMuunniicciippaalliittééss  ddooiivveenntt  ::  aa))  ééttaabblliirr  ddeess  mmeessuurreess  ddee
pprrootteeccttiioonn  qquuii  aassssuurreerroonntt  ""llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  lleess  pplluuss
rreepprréésseennttaattiiffss  eett  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ssuujjeettss  àà  ddeess  pprroocceessssuuss  ddee  ddééttéérriioorraattiioonn  oouu  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  ((aarrttiiccllee  3388
LLGGEEEEPPAA));;  bb))  ppeerrmmeettttrree  sseeuulleemmeenntt    [[.. .. ..]]  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''aaccttiivviittééss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn,,  aauu
rreeppeeuupplleemmeenntt,,  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn,,  àà  ll''aacccclliimmaattaattiioonn,,  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  àà  ll''ééttuuddee  ddeess  eessppèècceess  qquuii  yy  hhaabbiitteenntt"",,
aaiinnssii  qquuee  ""ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  [[.. .. ..]]  qquuii  ss''aavvèèrree  ppoossssiibbllee  sseelloonn  lleess  ééttuuddeess  rrééaalliissééeess,,
uuttiilliissaattiioonn  qquuii  ddeevvrraa  êêttrree  aassssuujjeettttiiee  aauuxx  nnoorrmmeess  tteecchhnniiqquueess  ééccoollooggiiqquueess  eett  àà  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  qquuii  ssooiitt
ddééssiiggnnééee  ddaannss  llaa  DDééccllaarraattiioonn  mmêêmmee,,  oouu  ddaannss  lleess  RRééssoolluuttiioonnss  qquuii  llaa  mmooddiiffiieenntt""  ((aarrttiiccllee  5544  LLGGEEEEPPAA))  eett,,  cc))
aapppplliiqquueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ll''aarrttiiccllee  8833  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA  lleeqquueell  pprréévvooiitt  qquuee  ::  ""ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess  ddaannss  lleess  aaiirreess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ll''hhaabbiittaatt  dd''eessppèècceess  ddee  llaa  fflloorree  eett  llaa  ffaauunnee  ssyyllvveessttrreess,,  mmeennaaccééeess  oouu
eenn  vvooiiee  dd''eexxttiinnccttiioonn,,  ddeevvrraa  ssee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree  àà  nnee  ppaass  aallttéérreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr
ssuubbssiissttaannccee,,  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  éévvoolluuttiioonn..""»»

DD.. UUTTIILLIISS AATTIIOONN  DDEESS   SS OOLLSS
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LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouuttiieennnneenntt  qquuee::  ««ll''aauuttoorriissaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
ccoonntteennuuee  ddaannss  llaa  RRééssoolluuttiioonn  441100--33008888  [[qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  dduu  pprroojjeett]]  ccoonnttrreevviieenntt
àà  ll''aarrttiiccllee  1133  dduu  RRIIEE  66  eett  aauu  DDZZRR,,  eenn  nnee  ccoonnssiiddéérraanntt  ppaass  llee  lliieenn  eexxiissttaanntt  eennttrree  llee  pprroojjeett  eett  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess
ssoollss  ssppéécciiffiiééee  ddaannss  llaaddiittee  DDééccllaarraattiioonn  »»..     IIllss  ssoouuttiieennnneenntt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  DDZZRR,,  ««  oonn  ppeeuutt
aaffffiirrmmeerr  qquuee  lleess  tteerrrraaiinnss  ooùù  ll''oonn  pprréévvooiitt  ccoonnssttrruuiirree  eett  eexxppllooiitteerr  llee  pprroojjeett,,  nnee  ssee  ttrroouuvveenntt  ppaass  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr
dd''uunnee  zzoonnee  qquuii  ppeerrmmeett  ""ll''uussaaggee  ppoorrttuuaaiirree""  ssuurr  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  mmaaiiss  qquu'' iill  ss''aaggiitt  pplluuttôôtt  dd''uunnee  zzoonnee  ""dd''uussaaggee
ttoouurriissttiiqquuee  ddee  hhaauuttee  ddeennssiittéé"",,  eett  qquuee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  eellllee  aauurraaiitt  ddûû,,  eett  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  lliieeuu
""dd''uussaaggee  pprroohhiibbéé""  àà  ddeess  ffiinnss  ppoorrttuuaaiirreess..   »»

EE.. PPRROO GGRRAAMMMMEE  DDEE  SS AAUUVVEETTAAGGEE  DDEESS   EESS PP ÈÈCCEESS

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouuttiieennnneenntt  ::  ««  qquu''eenn  ééttaabblliissssaanntt  uunn  ""PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee
ddeess  eessppèècceess"",,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  2244  ddee  llaa  RRééssoolluuttiioonn  441100--33008888,,  eett  eenn  aauuttoorriissaanntt  ssaa  rrééaalliissaattiioonn  ppaarr  llee
ddooccuummeenntt  DDGGNNAA--1100880099,,  eenn  ddaattee  dduu  2255  nnoovveemmbbrree  11999944,,  llaa  SSEEDDUUEE  [[SSeeccrrééttaaiirreerriiee  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt
UUrrbbaaiinn  eett  àà  ll''ÉÉccoollooggiiee]]  eett  ll'' IINNEE  [[IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  dd''ÉÉccoollooggiiee]]  oonntt  ccoonnttrreevveennuu  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee
sseeccoonndd  dduu  DDZZRR,,  lleeqquueell  iinntteerrddiitt  ddee  mmaanniièèrree  eexxpprreessssee  ttoouutt  ttyyppee  ddee  ccuueeiilllleettttee  ddee  fflloorree  eett  ddee  ffaauunnee  mmaarriinneess  àà
dd''aauuttrreess  ffiinnss  qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  eett  ccee  ffaaiissaanntt,,  qquu'' iillss  oonntt  oommiiss  dd''aassssuurreerr  ll''aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddeess  aarrttiicclleess  3388,,
4444,,  4455  aalliinnééaa  VVIIII,,  5544  eett  8833  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA..  »»

                                                
66       LL''aarrtt iiccllee  1133  dduu   RRIIEE  ss tt iippuu llee  qquuee  "" llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ppoouurrrraa  rreeqquuéérriirr,,  aauupprrèèss   ddee  ll''iinn ttéérreess ss ééee,,  ttoouu ttee  iinnffoorrmmaatt iioonn
aaddddiitt iioonnnneellllee  qquu ii  ccoommppllèèttee  cceellllee  ddééjjàà  ccoommpprriiss ee  ddaannss   ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  qquuaanndd   eellllee  nnee  pprrééss eenn ttee  ppaass   llee
ddeeggrréé  ddee  ddééttaaiill  nnéécceess ss aaiirree  àà  uunnee  éévvaalluuaatt iioonn   aaddééqquuaattee..    QQuuaanndd   llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  llee  jjuuggee  nnéécceess ss aaiirree,,  eellllee  ppoouurrrraa  rreeqquuéérriirr  eenn
oouutt rree,,  lleess   ddoonnnnééeess   tteecchhnniiqquueess   aayyaann tt   ss eerrvv ii  ddee  bbaass ee  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaatt iioonn   ddeess   iimmppaacctt ss   eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  qquuee  ppoouurrrraaiieenn tt
ggéénnéérreerr  ll''oouuvvrraaggee  oouu   ll''aacctt iivv iittéé  ddoonntt   iill  ss ''aagg iitt ,,  aauuss ss ii  bb iieenn   qquuee  lleess   mmeess uurreess   ddee  pprréévveenn tt iioonn   eett   ddee  mmiitt iiggaatt iioonn   pprréévvuueess ..    LLaa
SSeeccrrééttaaiirreerriiee  rréééévvaalluueerraa  ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquuaanndd   cceellllee--ccii  ss eerraa  ccoonnffoorrmmee  àà  ccee  qquu ii  eess tt   pprréévvuu   aauu
RRèègglleemmeenntt   eett   qquuee  ss aa  ffoorrmmuullaatt iioonn   ss ee  ccoonnffoorrmmeerraa  àà  ccee  qquuee  pprréévvooiieenn tt   lleess   dd iirreecctt iivveess   ss ''yy   rraappppoorrttaann tt ..""
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IIII.. RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE  FFOOUURRNNIIEE  PPAARR  LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDUU  MMEEXXIIQQUUEE

AA.. AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  RRÉÉTTRROOAACCTTIIVVEE  DDEE  LL’’AANNAACCDDEE  EETT  IIRRRREECCEEVVAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

LLaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ssoouullèèvvee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuaanntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  llee
SSeeccrrééttaarriiaatt  dd’’ééttuuddiieerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ddeemmaannddeerr  uunnee  rrééppoonnssee  àà  llaa  PPaarrttiiee  mmeexxiiccaaiinnee..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  mmeennttiioonnnnee  qquuee  lleess  aacctteess  aalllléégguuééss  aauu  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ssoonntt  aannttéérriieeuurrss  àà  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll’’AANNAACCDDEE  eett  qquuee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  iillss  pprrééccèèddeenntt  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  mmêêmmeess  ddee  llaa  CCCCEE..    IIll  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ddaannss  llee  ccaass  qquuii  nnoouuss  ooccccuuppee  ll’’AANNAACCDDEE  eesstt  aapppplliiqquuéé
ddee  ffaaççoonn  rrééttrrooaaccttiivvee..   EEnn  oouuttrree,,  iill  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  iirrrreecceevvaabbllee  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1144..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aarrgguummeennttee  qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nn’’oonntt  ppaass  ddéémmoonnttrréé
vvaallaabblleemmeenntt  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  aavveecc  llaaqquueellllee  iillss  ss’’aaffffiicchheenntt  dduu  ffaaiitt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  ffoouurrnnii  lleess
rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  cciivviilleess  qquu’’iillss  pprréétteennddeenntt  rreepprréésseenntteerr  eett  ppaarr
ssuurrccrrooîîtt  iillss  nn’’oonntt  ppaass  eexxhhiibbéé  lleess  aacctteess  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddiitteess  aassssoocciiaattiioonnss..     DDee  pplluuss,,  iill  eesstt  dd’’aavviiss  qquuee  lleess
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1144((22))((aa))  ddee  ll’’AANNAACCDDEE  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  rreennccoonnttrrééeess  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee
llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nn’’oonntt  ppaass  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  ffaaiittss  ssuurr  lleessqquueellss  iillss  ss’’aappppuuiieenntt  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  vviioollaattiioonn
ddiirreeccttee  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  cciivviilleess  qquu’’iillss  ddiisseenntt  rreepprréésseenntteerr..     IIll  ssiiggnnaallee  qquuee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
pprréésseennttééee  ppaarr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnee  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’aauuccuunnee  rrééssoolluuttiioonn  éémmiissee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  qquuii
aaffffeecctteerraaiitt  lleeuurrss  ddrrooiittss..     IIll  ssoouuttiieenntt  qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonntt  oommiiss  dd’’ééppuuiisseerr  lleess  rreeccoouurrss
pprréévvuuss  eenn  ddrrooiitt  mmeexxiiccaaiinn  eett  qquuee  sseeuulleemmeenntt  ll’’uunn  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  llee  CCoommiittéé  ppaarraa  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llooss  RReeccuurrssooss
NNaattuurraalleess,,  AA..CC..,,  ss’’eesstt  pprréévvaalluu  dduu  rreeccoouurrss  ddéénnoommmméé  ""ddeennuunncciiaa  ppooppuullaarr"",,  qquuii  eenn  ssooii  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunn
rreeccoouurrss  aaddmmiinniissttrraattiiff..     FFiinnaalleemmeenntt,,  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  oonntt  ssiiggnnaalléé  qquu’’iill  yy  aa  uunn
mmaannqquuee  ddee  ccoonnggrruueennccee  eennttrree  lleess  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee
ll’’AANNAACCDDEE,,  ppuuiissqquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonntt  oommiiss  dd’’ééttaabblliirr  lleess  lliieennss  nnéécceessssaaiirreess  eennttrree  lleess
ddoommmmaaggeess  ééccoollooggiiqquueess  àà  llaa  fflloorree  eett  àà  llaa  ffaauunnee  dduu  RRéécciiff  PPaarraaííssoo  aalllléégguuééss  eett  lleess  iinnffrraaccttiioonnss,,  ééggaalleemmeenntt
aalllléégguuééeess,,  aauuxx  llooiiss  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..

BB.. EENNVVEERRGGUURREE//PPOORRTTÉÉEE  DDUU  PPRROOJJEETT

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ssoouuttiieenntt  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee  qquuee  ««  lleess  pprréémmiisssseess  ddee  ll''aarrgguummeennttaattiioonn
ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnttiieennnneenntt  ddeess  eerrrreeuurrss  qquuii,,  ddee  ppaarr  lleeuurr  iimmppoorrttaannccee,,  ddéénnaattuurreenntt  llee  ffoonndd  ddee
llaa  qquueessttiioonn  ::

••  [[LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn]]  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  aauurraaiieenntt  ddûû  éévvaalluueerr
ll’’ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquu’’iillss  ddéénnoommmmeenntt  ""iinnttééggrraallee"",,  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn
ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT,,  tteell  qquu’’iill  aappppeerrtt  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarraaggrraapphhee  dduu  ppooiinntt  IIIIII..44  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..

 

••  [[LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn]]  eessttiimmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  qquuii  ssee  ddéérroouullee  eenn  mmeerr  eesstt  llee  mmêêmmee  qquuee  cceelluuii
qquuii  ppoouurrrraaiitt  uullttéérriieeuurreemmeenntt  êêttrree  aauuttoorriisséé  ssuurr  tteerrrree,,  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  eett,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  iillss  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  aauuttoorriissééss  ssaannss  qquuee  nn’’aaiitt  ééttéé
ddééppoossééee  aauuppaarraavvaanntt  ll’’ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  ccee  qquuii  eesstt  iinnccoorrrreecctt  tteell  qquu’’iill  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt
ddéémmoonnttrréé  pprrééccééddeemmmmeenntt..
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••  [[LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn]]  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  ""oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess""  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  uussiinnee
ppoouurr  ffaabbrriiqquueerr  dduu  bbééttoonn  àà  llaaqquueellllee  iillss  rrééffèèrreenntt  iinnddûûmmeenntt  ccoommmmee  ""pprroojjeett  dd’’uussiinnee  ddee  bbééttoonn..»»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee   aallllèègguuee  eenn  oouuttrree  qquuee  ::  ««  llee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  eesstt  ccoommppoosséé  ddee
ddiifffféérreennttss  pprroojjeettss  eett  qquuee  cceelluuii  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  rrééppoonndd  aauuxx
eexxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  ""PPrroojjeett
ddee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo"",,  pprréésseennttééee  aauu  mmooiiss  dd''aaooûûtt  11999900  [[ÉÉIIEE  9900]]..   »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuttiieenntt  qquuee  ::  ««  ll''aauuttoorriittéé  cchhaarrggééee  dd''éévvaalluueerr  lleess  eeffffeettss  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee
vvuuee  ssttrriicctteemmeenntt  eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  nn''aa  ppaass  ccoonnssiiddéérréé  llaa  ccoonncceessssiioonn  ccoommmmee  uunn  pprroojjeett  gglloobbaall  oouu  iinnttééggrraall..   »»
QQuuaanndd  eellllee  aa  rréévviisséé  ll''ééttuuddee  eenn  qquueessttiioonn  [[ÉÉIIEE  9900]],,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallllèègguuee  qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppoossssiibbllee  qquuee  ««
dd''éévvaalluueerr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddeess  ttrraavvaauuxx  pprroojjeettééss  eett  aauuttoorriissééss  ppaarr    llaa  SSCCTT..    EEnn  11999900,,  llee  sseeuull  oouuvvrraaggee
qquuii  rreennccoonnttrraaiitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréécciittééeess  ééttaaiitt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee,,  llaaqquueellllee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  éévvaalluuééee
ddiissttiinncctteemmeenntt..     ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  11999900,,  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  pprréévveennuu  qquuee,,  ssii  ll''oonn  ddeevvaaiitt  ccoonnssttrruuiirree  ddeess
oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess,,  lleeuurrss  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  ééggaalleemmeenntt  éévvaalluuééss  ssuuiittee  àà  lleeuurr
aauuttoorriissaattiioonn  ppaarr  llaa  SSCCTT  »»..

LLeess  AAuuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  aajjoouutteenntt  qquuee  ""cceettttee  pprréévveennttiioonn  ddéémmoonnttrree  qquu’’eenn  aauuccuunn  mmoommeenntt
lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  oonntt  eessssaayyéé  dd’’éélluuddeerr  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  nnii  nn’’oonntt  éévviittéé  ddee
rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eenn  llaa  mmaattiièèrree;;  bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  eelllleess  oonntt  ttoouujjoouurrss  eeuu  ll’’iinntteennttiioonn  ddee
ssoouummeettttrree  lleess  eeffffeettss  éévveennttuueellss  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddééccoouullaanntt  dduu  pprroojjeett  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  àà  ddee  ssttrriiccttss
ccoonnttrrôôlleess..     IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  mmeennttiioonnnneerr  qquu’’eenn  11999933  --  ttrrooiiss  aannss  aapprrèèss  ll’’ÉÉIIEE--9900  --  llaa  SSCCTT  aa  ooccttrrooyyéé  llaa
ccoonncceessssiioonn  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  tteerrmmiinnaall  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1111,,1166  sseeccttiioonn  IIVV,,  2200,,
2211,,  2222,,  2233,,  3366  eett  dduu  SSiixxiièèmmee  AArrttiiccllee  TTrraannssiittooiirree  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eenn  vviigguueeuurr..     DDèèss  llee  mmoommeenntt  ooùù  eellllee  aa
ééttéé  ooccttrrooyyééee,,  llaa  ccoonncceessssiioonn  iimmpplliiqquuaaiitt  uunn  ppeerrmmiiss  ggéénnéérriiqquuee  ppoouurr  eennttrreepprreennddrree  ddeess  ttrraavvaauuxx  tteerrrreessttrreess
ccoonnttiigguuss  àà  llaa  jjeettééee;;  cceeppeennddaanntt,,  àà  ccee  jjoouurr  [[2277  mmaarrss  11999977]]  llaa  SSCCTT  nn’’aa  éémmiiss  aauuccuunnee  rrééssoolluuttiioonn  aauuttoorriissaanntt
ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  lleess  ttrraavvaauuxx  mmeennttiioonnnnééss  eett,,  àà  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt,,  llaa  mmiissee  eenn  cchhaannttiieerr  ddeessddiittss  ttrraavvaauuxx
nnéécceessssiitteerraa  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  qquuii,,  àà  ddaattee  [[2277  mmaarrss  11999977]]  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  ddéélliivvrrééee..     LLaa
ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT  nn’’eesstt  qquu’’uunn  ppeerrmmiiss  ggéénnéérraall  aassssuujjeettttii  àà  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ((ddoonntt  cceelllleess  qquuii  ssee
rraappppoorrtteenntt  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt));;  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  iilllliimmiittééee  dd’’eennttrreepprreennddrree  lleess  ttrraavvaauuxx,,  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  eenn  qquueessttiioonn  nnee  pprreenndd  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  qquuee  lleess  aassppeeccttss  rreelliiééss  aauuxx
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmaarriittiimmeess  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’aaccccoorrddeerr,,  aalloorrss  qquu’’iill  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess
ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt""..

DDee  pplluuss,,  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmeexxiiccaaiinn  aajjoouuttee  ::  ««  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  nn''ééttaanntt  ppaass  ccoommmmeennccééee,,  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  uunn  ssoopphhiissmmee,,
ppuuiissqquu'' iillss  eexxiiggeenntt  uunnee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  qquuii  nn''oonntt
ppaass  eennccoorree  ééttéé  aauuttoorriissééss..   »»

EEnn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ssoouulliiggnnee  qquuee  ddeeuuxx
hhyyppootthhèèsseess  yy  ssoonntt  pprréévvuueess  eett  qquuee  ««  ddaannss  llee  pprréésseenntt  ccaass,,  eenn  eexxaammiinnaanntt  llee  ttyyppee  dd''oouuvvrraaggeess  àà  êêttrree  rrééaalliissééss
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn,,  ll''hhyyppootthhèèssee  pprréévvuuee  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  cceettttee  llooii  ss''eesstt
mmaattéérriiaalliissééee,,  ppuuiissqquuee  lleessddiittss  ttrraavvaauuxx  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  sseelloonn  lleess
tteerrmmeess  dduu  sseeccoonndd  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  ccii--ddeessssuuss  mmeennttiioonnnnéé..   »»  77      IIll  ssiiggnnaallee  aauussssii  qquuee  ::  ««  llee  sseeccoonndd  aalliinnééaa  ddee
                                                
77       LLee  ss eeccoonndd   aalliinnééaa  ddee  ll''aarrtt iiccllee  2288  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" lloorrss qquu ''iill  ss ''aagg iitt   dd ''éévvaalluueerr  ll''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppoouurr  llaa  rrééaalliiss aatt iioonn
dd ''oouuvvrraaggeess   oouu   dd ''aacctt iivv iittééss   qquu ii  oonn tt   ppoouurr  oobb jjeett   ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddee  rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess ,,  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeemmaannddee  aauuxx    ppaarrtt iieess
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ll''aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA,,  eenn  ssee  rrééfféérraanntt  aauuxx  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  ffaaiitt  aalllluussiioonn  uunniiqquueemmeenntt  àà  cceess
oouuvvrraaggeess  oouu  aaccttiivviittééss  qquuii  iimmpplliiqquueenntt  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''eessppèècceess  aanniimmaalleess,,  ddee  rreessssoouurrcceess  ffoorreessttiièèrreess,,  aaqquuiiffèèrreess  oouu
ssoouutteerrrraaiinneess  ccoommmmee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  iinnddiissppeennssaabbllee,,  oouu  qquuii  iimmpplliiqquueenntt  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddiirreeccttee  ddee  cceess
rreessssoouurrcceess  »»..     EEnn  dd''aauuttrree  mmoottss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aaffffiirrmmee  qquuee  ssaa  ccoonndduuiittee::  ««  aa  ééttéé  ccoonnffoorrmmee  aauu
lliibbeelllléé  ddee  ll''aarrttiiccllee  2288  ppuuiissqquuee,,  ddaannss  llee  ccaass  ssoouuss  ééttuuddee,,  llaa  ccoonncceessssiioonn  nn''aayyaanntt  ppaass  ppoouurr  oobbjjeett  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  cceeccii  nn''eennttrraaîînnee  ddoonncc  ppaass  ll''aapppplliiccaattiioonn  [[àà  ssoonn  aavviiss]]  dduu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  ccii--
ddeessssuuss  mmeennttiioonnnnéé..   »»

LLeess  aauuttoorriittééss  mmeexxiiccaaiinneess  ccoonncclluueenntt  lleeuurr  aarrgguummeenntt  bbaasséé  ssuurr  ll’’aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA  eenn
ssiiggnnaallaanntt::  ""lleess  ttrraavvaauuxx  aauuttoorriissééss  ddee  CCoonnssoorrcciioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH..  SS..AA..  ddee  CC..VV..
((CCoonnssoorrttiiuumm  HH..)),,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT,,  ccoonnssiisstteenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  eenn  ll’’ooppéérraattiioonn  eett
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  eett,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  lleessddiittss  ttrraavvaauuxx  nnee
ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  uuttiilliissééss,,  ppuuiissqquuee,,  mmêêmmee  ss’’iill
ss’’aaggiitt  dd’’oouuvvrraaggeess  pphhyyssiiqquueess  eenn  mmeerr,,  iillss  nn’’iimmpplliiqquueenntt  ppaass  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  cceellllee--ccii,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ccoommmmee
mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  oouu  ccoommmmee  rreessssoouurrccee  eenn  eellllee  mmêêmmee,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  àà
ll’’eennttrreepprriissee  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxttrraaccttiioonn  nnii  dd’’uuttiilliisseerr  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  éélléémmeennttss  mmaarriinnss..     DDaannss  llee  ccaass
qquuii  nnoouuss  ooccccuuppee,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ffaaiittee  ddeess  eeaauuxx  ddee  llaa  mmeerr  eesstt  rreelliiééee  aauu  rrôôllee  qquuee  cceelllleess--ccii  jjoouueenntt
eenn  ttaanntt  qquuee  vvooiieess  ggéénnéérraalleess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett,,  àà  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt,,  lleess  aaccttiivviittééss  àà  eennttrreepprreennddrree  ssoonntt
rréégglleemmeennttééeess  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  qquuii  rrééggiitt  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmaarriittiimmeess""..

11.. PPrroojjee ttss   aass ss oocciiééss //iimmppaaccttss   ccuummuullaattiiffss

ÀÀ  ll’’aallllééggaattiioonn  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  ll’’eeffffeett  qquu’’iill  eexxiissttee  uunn  lliieenn  eennttrree  llee  ““PPrroojjeett  ddee
jjeettééee””   eett  uunn  pprroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  rrééppoonndd  qquuee  ::
««  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  pprréétteennttiioonnss  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  eenn  qquueessttiioonn
nn’’eesstt  ppaass  uunn  oouuvvrraaggee  ddiissttiinncctt  mmaaiiss  ccoonnssiissttee  sseeuulleemmeenntt  eenn  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  àà  llaa
jjeettééee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933..  »»

CC.. AAUUTTOORRIISS AATTIIOONNSS   EETT  PPRROORROOGGAATTIIOONNSS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouulliiggnnee  ««  qquu''aauu  mmoommeenntt  ddee  rrééddiiggeerr  ssaa  rrééppoonnssee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  [[llee  2277  mmaarrss
11999966]],,  llaa  SSCCTT  aavvaaiitt  sseeuulleemmeenntt  aauuttoorriisséé  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  ""PPrroojjeett  ddee  jjeettééee""  »»   eett  qquuee  ::  ««lleess  aauuttrreess
ttrraavvaauuxx,,  ccoommpprriiss  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn  eett  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aauuttoorriissééss  ppaarr  llaa  SSCCTT,,  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett,,  àà  ccee
jjoouurr,,  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ssuurr  ll''ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppuuiissqquu'' iillss  nn''oonntt  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  aauuttoorriissééss  ppaarr  llaa
SSeeccrrééttaaiirreerriiee  eenn  qquueessttiioonn..  »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ssoouuttiieenntt  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ll''ooppéérraattiioonn
eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ««  rreessttee  ssuujjeettttee  àà  ddiivveerrsseess  ccoonnddiittiioonnss  ééttaabblliieess  ddaannss  llee  ttiittrree  hhaabbiilliittaanntt,,  eett
qquuee  ppaarrmmii  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  cceerrttaaiinneess  ssoonntt  ccllaaiirreemmeenntt  ssuussppeennssiivveess;;  ccee  qquuii  eesstt  dd''aaiilllleeuurrss  llee  ccaass  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ccoonnddiittiioonn..  »»  88    EEnn  rraaiissoonn  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ««  llee  ddééllaaii  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppoouurr

                                                                                                                                                            
vviiss ééeess   qquu ''eelllleess   iinncclluueenn tt   ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ss ''yy   rraappppoorrttaann tt ,,  llaa  ddeess ccrriipp tt iioonn   ddeess   eeffffeett ss   ppooss ss iibb lleess   ddee  cceess
oouuvvrraaggeess   oouu   aacctt iivv iittééss   ss uurr  ll''ééccooss yyss ttèèmmee  eenn   qquueess tt iioonn ,,  ttoouu tt   eenn   ccoonnss iiddéérraann tt   ll''eennss eemmbbllee  ddeess   éélléémmeennttss   qquu ii  llee  ccoommppooss eenn tt ,,  eett
nnoonn   ss eeuu lleemmeenntt   lleess   rreess ss oouurrcceess   qquu ii  ffeerraaiieenn tt   ll''oobb jjeett   ddee  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn ..""
88       LLee  tt rroo iiss iièèmmee  aalliinnééaa  ddee  llaa  ccoonnddiitt iioonn   pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   ss tt iippuu llee  ::  "" LLee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  ss ''eennggaaggee  àà  ccoommpplléétteerr
ll''aaccqquuiiss iitt iioonn   dduu   tteerrrraaiinn   mmeenntt iioonnnnéé  ddaannss   ll''AAnnttééccééddeenn tt   IIVV  aaiinnss ii  qquuee  llaa  ddoonnaatt iioonn   ddee  cceelluu ii--ccii  aauu   ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall
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lleess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  [[ééttaabbllii  àà  ll''aalliinnééaa  ee))  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn]]  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree
eexxppiirréé  ppuuiissqquuee  --  ccoommmmee  iill  eesstt  ééttaabbllii  ddaannss  llaa  ccoonncceessssiioonn  --  llaa  ffoorrmmaalliittéé  eenn  qquueessttiioonn  aa  ddeess  eeffffeettss  ssuussppeennssiiffss  eenn
ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauuxx  aaccttiivviittééss  qquuii  ffoonntt  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn..  »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aajjoouuttee  ««  qquu'' iill  eesstt  iinneexxaacctt  ddee  pprréétteennddrree  qquuee  ll''aauuttoorriittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  aauu  mmoommeenntt  dd''éémmeettttrree  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  ddeevvaaiitt
ccoonnssiiddéérreerr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  aavvaaiitt  cchhaannggéé;;  ppuuiissqquu’’eenn  rrééaalliittéé  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss   ssiittuuéé  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  nn''aa  ppaass  cchhaannggéé..     EEnn  11999900,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  aa  ééttéé  aapppprroouuvvééee,,  ll''aauuttoorriittéé  aa  éévvaalluuéé  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee..     LLee  1133  aavvrriill  11999944,,  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  aa
ééttéé  aaccccoorrddééee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn,,  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ffaaiissaaiitt  ttoouujjoouurrss  rrééfféérreennccee  àà  ll''aauuttoorriissaattiioonn
dduu  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  »»..

LLaa  ccoonndduuiittee  ddee  ll''aauuttoorriittéé,,  ssoouuttiieenntt  llaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ««  eesstt,,  eett  aa  ééttéé  ccoonnssttaannttee  ppuuiissqquuee,,
ccoommmmee  iill  aa  ééttéé  eexxppoosséé,,  ll''aauuttoorriittéé  qquuii  ééttaaiitt  cchhaarrggééee  dd''éévvaalluueerr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  oouuvvrraaggeess  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee
eennvviirroonnnneemmeennttaall  nnee  ppoouuvvaaiitt  ooccttrrooyyeerr  àà  ll’’ÉÉIIEE--9900  llaa  ppoorrttééee  dd''uunn  pprroojjeett  gglloobbaall  oouu  iinnttééggrraall,,  ppuuiissqquuee,,  lloorrssqquu''eellllee
aa  ééttéé  iinnffoorrmmééee,,  eenn  11999900,,  ddee  ll''ééttuuddee  ss''yy  rraappppoorrttaanntt,,  eellllee  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquu''éévvaalluueerr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddeess
ttrraavvaauuxx  qquuii  ééttaaiieenntt  aalloorrss  pprroojjeettééss  eett  aauuttoorriissééss..   »»

DD.. EEMMPP LLAACCEEMMEENNTT  DDUU  PP RROO JJ EETT

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aallllèègguuee  qquuee  ::  ««  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  nn''aa  aauuccuunn  lliieenn
aavveecc  ll''oobbjjeett  »»  dduu  ddééccrreett  qquuii  aa  ddééccllaarréé  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess..     CCee  DDééccrreett  ««  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa
FFééddéérraattiioonn  llee  1111  jjuuiinn  11998800  àà  llaa  ssuuiittee  dd''uunnee  ééttuuddee  rrééaalliissééee  ppaarr  ll''aanncciieenn  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  PPêêcchhee  qquuii
ccoonnssttaattaaiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess  »»,,  dduuee  àà  llaa  ppêêcchhee  ccoommmmeerrcciiaallee  eett
ssppoorrttiivvee  ssoouuss--mmaarriinnee,,  ««  dd''ooùù  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd'' iinntteerrddiirree  cceess  aaccttiivviittééss..   »»

EE.. UUTTIILLIISS AATTIIOONN  DDEESS   SS OOLLSS

EEnn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauuxx  aallllééggaattiioonnss  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt
eennttrree  llee  pprroojjeett  eett  lleess  nnoorrmmeess  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  eenn  vviigguueeuurr,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ssoouulliiggnnee  ddaannss  ssaa
rrééppoonnssee  qquuee  ::  ««  lleess  aaggiisssseemmeennttss  ddee  ll''aauuttoorriittéé  nnee  ccoonnttrreevviieennnneenntt  nnii  aauuxx  pprréécceepptteess  llééggaauuxx  aalllléégguuééss,,  nnii  àà  llaa
DDiirreeccttiivvee  99 ,,  nnii  aauu  DDééccrreett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee,,  ppuuiissqquuee,,  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  dduu  PPllaann  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett
ddee  RRéésseerrvveess  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ((ppaarrttiiee  iinnssuullaaiirree)),,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteerrrreessttrree  dduu  pprroojjeett  eesstt  iinnssccrriitt
ddaannss  llee  lloott  dduu  ppooiinntt  33,,  lloott  ddééssiiggnnéé  ppoouurr  uunn  uussaaggee  ttoouurriissttiiqquuee  ddee  hhaauuttee  ddeennssiittéé..   »»

SSeelloonn  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee,,  ttaanntt  llaa  ccoonncceessssiioonn  qquuee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,
««  oobbsseerrvveenntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  rrééggiisssseenntt  ll''uuttiilliissaattiioonn  eett  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ssoollss,,  ppuuiissqquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa
jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ssee  ttrroouuvvee  pprréécciisséémmeenntt  ddaannss  uunnee  aaiirree  àà  uussaaggee  ttoouurriissttiiqquuee..     DDee  pplluuss,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa
ssoolllliicciittéé  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn  aauupprrèèss  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  llee  ppeerrmmiiss  ddee

                                                                                                                                                            
ddaannss   uunn   ddééllaaii  ddee  66  mmooiiss   àà  ccoommpptteerr  ddee  ll''oocctt rroo ii  ddee  ccee  tt iitt rree..    CCee  ddééllaaii  ss eerraa  pprroorrooggéé  ddaannss   llaa  mmeess uurree  ooùù ,,  ss aannss   ffaauu ttee  nn ii
nnéégg lliiggeennccee  ddee  llaa  ppaarrtt   dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH,,  lleess   ffoorrmmaalliittééss   ddee  ll''ÉÉttaatt ,,  ppoouurr  ppaass ss eerr  ll''aaccttee  ss oonntt   rreettaarrddééeess ..""
99       DDiirreecctt iivveess   aauuxxqquueelllleess   lleess   aarrtt iicclleess   99  eett   1100  dduu   RRIIEE  rrééffèèrreenn tt   ppoouurr  llaa  pprrééppaarraatt iioonn   eett   llaa  ss oouummiiss ss iioonn   ddee  ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall..
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ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  llaa  jjeettééee  aauuqquueell  iill  eesstt  ffaaiitt  rrééfféérreennccee..     CCee  ppeerrmmiiss  lluuii  aa  ééttéé  aaccccoorrddéé  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall
ddaannss  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  qquuii  rrééggiisssseenntt  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  ll''aauuttoorriittéé  mmuunniicciippaallee..   »»

PPoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  iill  rreessssoorrtt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  ::  ««  eenn  rreellaattiioonn  àà  cceettttee  aaffffaaiirree,,  lleess
AAuuttoorriittééss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  ddeess  ÉÉttaattss  eett  ddeess  MMuunniicciippaalliittééss  nn''oonntt  ppaass  vviioolléé  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  cceelllleess  ccoonntteennuueess  aauu  TTiittrree  II,,  CChhaappiittrree  VV,,  ddee  llaa  LLooii  ssuuee  ll’’ÉÉccoollooggiiee  eett  aauuxx
aarrttiicclleess  1100  eett  1166  ddee  ssoonn  RRèègglleemmeenntt;;  eelllleess  lleess  oonntt  pplluuttôôtt  rreessppeeccttééeess  àà  llaa  lleettttrree,,  ccaarr,,  bbiieenn  qquu'' iill  ssooiitt  vvrraaii  qquuee  cceess
ddiissppoossiittiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  ffoonntt  rrééfféérreennccee  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  hhuummaaiinn  eett  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss,,  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt
vvrraaii  qquuee  cc ''eesstt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  LLooii  ggéénnéérraallee  ssuurr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  uurrbbaaiinnss  eett  aauuxx  ppllaannss  eett  pprrooggrraammmmeess
mmuunniicciippaauuxx,,  qquuee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  aa  aauuttoorriisséé  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss..     DDee  pplluuss,,  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceettttee  mmuunniicciippaalliittéé,,  llaa  zzoonnee  ddaannss  llaaqquueellllee  cceettttee
ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  éérriiggééee,,  eesstt  ccllaassssééee  ddaannss  llaa    ccaattééggoorriiee  ""ttoouurriissmmee  àà  hhaauuttee  ddeennssiittéé..""

QQuuii  pplluuss  eesstt,,  aaffffiirrmmeenntt  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  ««  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  nn''aa  jjaammaaiiss
ccoonnttrreevveennuu  àà  ll''aarrttiiccllee  1133  dduu  RRèègglleemmeenntt,,  nnii  àà  llaa  DDiirreeccttiivvee  ss''yy  rraappppoorrttaanntt,,  eett  eennccoorree  mmooiinnss,,  aauu  DDééccrreett  ddee  llaa
zzoonnee  ddee  rreeffuuggee,,  lleeqquueell  iinntteerrddiitt  llaa  ppêêcchhee  ccoommmmeerrcciiaallee  àà  ggrraannddee  eett  ppeettiittee  éécchheellllee,,  llaa  ppêêcchhee  ssppoorrttiivvee  ssoouuss--
mmaarriinnee  eett  llaa  ppêêcchhee  ddee  qquueellqquuee  aauuttrree  ttyyppee  ddee  llaa  fflloorree  eett  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess,,  ssaauuff  aauuxx  ffiinnss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee
sscciieennttiiffiiqquuee..     OOrr,,  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  ddee  ccee  DDééccrreett,,  aauuccuunnee  rrééfféérreennccee  nn''yy  eesstt  ffaaiittee  aauu  ssuujjeett  ddee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess
ssoollss..   »»

FF.. PP RROO GGRRAAMMMMEE  DDEE  SS AAUUVVEETTAAGGEE  DDEESS   EESS PP ÈÈCCEESS

LLeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  ssoouulliiggnneenntt  qquuee  ::  ««  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess
eessppèècceess,,  ccoonnddiittiioonn  2244  iimmppoossééee  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH,,  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ffoonnddaammeennttaall  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  rréécciiff
ccoorraalllliieenn  PPaarraaiissoo;;  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  nnee  ccoonnttrreevviieenntt  eenn  aauuccuunn  ppooiinntt  aauu  DDééccrreett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee..     LLee
tteerrmmee  ""ssaauuvveettaaggee""  uuttiilliisséé  ddaannss  llee  ttiittrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddooiitt  êêttrree  éévviiddeemmmmeenntt  eenntteenndduu  ccoommmmee  ssyynnoonnyymmee  ddee
pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess  eessppèècceess  mmaarriinneess..     IIll  eesstt  pprréécciisséé  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee,,  sseelloonn
ll''éévvaalluuaattiioonn  qquuii  eenn  aa  ééttéé  ffaaiittee  ddaannss  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  qquueellqquueess  eeffffeettss  nnééggaattiiffss  ssuurr  ddeess  ppllaaqquueess
ccoorraalllliieennnneess  iissoollééeess  ssiittuuééeess  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  dduu  rréécciiff  PPaarraaiissoo,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  dd'' iimmppoosseerr  àà
ll’’eennttrreepprriissee  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  qquuii  ppeerrmmeettttee  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  eett  llaa
rrééiimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ccoorraauuxx  ddaannss  uunn  hhaabbiittaatt  ffaavvoorraabbllee,,  aavveecc  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  llaa  mmiittiiggaattiioonn  ddee  ttoouutt  ddoommmmaaggee
ppoossssiibbllee  àà  llaaddiittee  eessppèèccee  mmaarriinnee..   »»

LLeess  aauuttoorriittééss  ssoouulliiggnneenntt  ééggaalleemmeenntt  qquuee::  ««  oonntt  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnééss  ccoommmmee  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  rreellooccaalliissaattiioonn,,
lleess  eennddrrooiittss,,  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  dduu  rréécciiff  PPaarraaiissoo  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ffaavvoorraabblleess  aauuxx  eessppèècceess
ccoorraalllliieennnneess  rrééiimmppllaannttééeess..     PPoouurr  lleess  rraaiissoonnss  eexxppoossééeess,,  ccee  pprrooggrraammmmee  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  iinntteerrpprrééttéé  ccoommmmee
ccoonnssttiittuuaanntt  uunnee  vviioollaattiioonn  aauu  DDééccrreett  ddeess  zzoonneess  ddee  rreeffuuggee..     EEnn  eeffffeett,,  aavveecc  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  aauuccuunn
ddoommmmaaggee  nn''eesstt  ccaauusséé  aauuxx  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss,,  llee  ffoonndd  mmaarriinn,,  ddaannss  lleess  ssiitteess  aauuttoorriissééss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa
jjeettééee,,  ééttaanntt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  tteerrrraasssseess  ssaabblloonnnneeuusseess  ssaannss  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoorraalllliieenn,,  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  àà  llaa  ppaaggee  1188
ddee  llaa  ddéécciissiioonn  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà
CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN  --  UUnniittéé  MMéérriiddaa,,  eenn  jjuuiilllleett  11999944..  »»1100

                                                
1100       IIll  eess tt   ffaaiitt   rrééfféérreennccee  àà  llaa  DDéécciiss iioonn   tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaann tt   llee  pprroo jjeett   ddee  ccoonnss tt rruucctt iioonn   eett   dd ''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  tteellllee  qquu ''ééllaabboorrééee  ppaarr  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN  ((CCeenntt rree  ddee  rreecchheerrcchheess   eett   dd’’ééttuuddeess
aavvaannccééeess   ddee  ll’’IInnss tt iittuu tt   ppoo llyy tteecchhnniiqquuee  nnaatt iioonnaall,,  uunn iittéé  MMéérriiddaa)),,  eenn   jjuu iilllleett   11999944..
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DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ssoouuttiieenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee,,  ««  iill  rrééssuullttee  qquu'' iill  eesstt  ffaauuxx  dd''aaffffiirrmmeerr  qquuee
ll''aauuttoorriittéé,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess,,  aa  eeffffeeccttuuéé  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee  oouu  ddee
ccuueeiilllleettttee  dd''eessppèècceess,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt,,  qquu'' iill  yy  aa  eeuu  rreellooccaalliissaattiioonn  ddeessddiitteess  eessppèècceess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  lleess  pprroottééggeerr..   »»
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IIIIII.. RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  TTOOUUTTEE  AAUUTTRREE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFAACCTTUUEELLLLEE  PPEERRTTIINNEENNTTEE

TToouuttee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaccttuueellllee  ppeerrttiinneennttee  aasssseemmbbllééee  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  DDoossssiieerr
FFaaccttuueell  eesstt  iinncclluuee  ddaannss  llaa  sseeccttiioonn  ““IIVV..  TToouuttee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  rreettrroouuvvee  aauussssii  pprréésseennttééee  ddee  ffaaççoonn
cchhrroonnoollooggiiqquuee  àà  ll’’AAnnnneexxee  IIII..     FFaaiittss  pprréésseennttééss  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  aauu  ssuujjeett  ddeess  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn””..     TToouuss  lleess  ddooccuummeennttss  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaccttuueellllee  ppeerrttiinneennttee  ppeeuuvveenntt  êêttrree
ccoonnssuullttééss  aauuxx  bbuurreeaauuxx  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  àà  MMoonnttrrééaall..
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IIVV.. FFAAIITTSS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  PPAARR  LLEE  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  AAUU  SSUUJJEETT  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS
SSOOUULLEEVVÉÉEESS  DDAANNSS  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

CCeettttee  sseeccttiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  ccoonnttiieenntt  ddeess  ffaaiittss  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu  ttaanntt  aavvaanntt  qquu’’aapprrèèss  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee
ll’’AANNAACCDDEE..    LL’’iinnsseerrttiioonn  ddeess  ffaaiittss  aannttéérriieeuurrss  àà  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll’’AANNAACCDDEE  aa  ppoouurr  sseeuull  bbuutt  ddee  sseerrvviirr
dd’’aannttééccééddeennttss  eett  ddee  rrééfféérreennccee  aauuxx  ffaaiittss  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu  aapprrèèss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999944..    LLeeuurr  iinnsseerrttiioonn  ddaannss  ccee
ddooccuummeenntt  eesstt  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  NNoo..  9966--0088  qquuii  ssttiippuullee::  ““EEnn  eexxaammiinnaanntt  ll’’aallllééggaattiioonn  dd’’aavvooiirr
oommiiss  dd’’aapppplliiqquueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  llaa  llééggiissllaattiioonn,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppoouurrrraa  vveerrsseerr  aauu  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell  ddeess  ffaaiittss
aannttéérriieeuurrss  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  11999944””..1111

AA.. EENNVVEERRGGUURREE//PP OO RRTTÉÉEE  DDUU  PP RROO JJ EETT

LL''eennvveerrgguurree  eett  llaa  ppoorrttééee  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""  ccoonnssttiittuuee  ll''uunn  ddeess  aassppeeccttss  lleess
pplluuss  iimmppoorrttaannttss  qquuii  ooppppoosseenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauuxx  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess..
LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  cciivviilleess  mmeexxiiccaaiinneess  pprréétteennddeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  uunnee  ppoorrttééee  pplluuss  llaarrggee  qquuee  cceellllee  pprréésseennttééee  ppaarr
ll’’eennttrreepprriissee  eett  éévvaalluuééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..     DDaannss  lleeuurr  rrééppoonnssee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess
aauuttoorriittééss  mmeexxiiccaaiinneess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""  eesstt  uunn  pprroojjeett  uunniiqquuee  eett
iinnddééppeennddaanntt  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  qquuee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurrrraaiitt  ccoonnssttrruuiirree,,  uunnee  ffooiiss  aauuttoorriissééss  ppaarr  llaa
SSCCTT..

11.. LLee ss   ttee rrmmee ss   ""jjee ttééee ""  ee tt  ""ttee rrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree ""

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee,,  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee,,  ssoouuttiieenntt  ««  qquu''eenn  11999900,,  aauu  mmoommeenntt  dd''ééttuuddiieerr  ll''ééttuuddee
dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((ÉÉIIEE--9900)),,  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  oonntt  ccoonnssiiddéérréé  llee  ccoonncceepptt  ddee  ""jjeettééee""  eenn
ssee  rrééfféérraanntt  aauuxx  uussaaggeess  aalloorrss  eenn  vviigguueeuurr  eett  àà  ll''aappppeell  dd''ooffffrreess  éémmiiss  ppaarr  llaa  SSCCTT  eenn  11998899  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ddee  ""jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  ddee  mmaarriinnaass  ttoouurriissttiiqquueess,,  ddee  ppoorrttss  ddee  rreeffuuggee,,  ddee  qquuaaiiss  eett  dd'' iinnssttaallllaattiioonnss
ssppéécciiaalliissééeess  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  cchhaarrggeemmeenntt""  »»..     EEnn  dd''aauuttrreess  mmoottss,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  mmeexxiiccaaiinneess,,  àà
ll''ééppooqquuee  ddee  ll''aappppeell  dd''ooffffrreess   eett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  llee  ccoonncceepptt  ddee  ""jjeettééee""  ééttaaiitt  ""eemmppllooyyéé  eenn  rreellaattiioonn  aauuxx
oouuvvrraaggeess  rrééaalliissééss  ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llaa  mmeerr,,  aavveecc  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff,,  ll''aarrrriimmaaggee  dd''eemmbbaarrccaattiioonnss..""

CC''eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  ssiiggnnaallee  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  ««  qquu'' iill  eexxiissttee  uunnee  ccoonnffuussiioonn  eennttrree  llee
ccoonncceepptt  ""jjeettééee""  eett  llee  ccoonncceepptt  ""tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""  »»..     EEllllee  ssoouuttiieenntt  eenn  oouuttrree,,  qquuee  llee  ««  ccoonncceepptt  ""jjeettééee""  nn''aa  ééttéé
ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinnttééggrréé  aauu  ddrrooiitt  mmeexxiiccaaiinn  qquu''eenn  11999933,,  aannnnééee  ooùù  llaa  nnoorrmmee  ooffffiicciieellllee  mmeexxiiccaaiinnee  eenn  mmaattiièèrree  ddee
tteerrmmiinnoollooggiiee  mmaarriittiimmee  NNOOMM--SSCCTT--44--000022--11999933  aa  ééttéé  pprroommuullgguuééee..     CCeettttee  nnoorrmmee  ddééffiinniitt  uunnee  jjeettééee  ccoommmmee::
""ll''oouuvvrraaggee  aavvaannccéé  ddaannss  llaa  mmeerr  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  uuttiilliisséé  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  dd''uunn  ppoorrtt  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt  oouu  llee
ddéébbaarrqquueemmeenntt  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  eett  ddee  ppaassssaaggeerrss,,  oouuvvrraaggee  aauuqquueell  ss''aarrrriimmeenntt  lleess  nnaavviirreess..""  »»    EEllllee  ssiiggnnaallee
ééggaalleemmeenntt,,  qquuee  llee  ccoonncceepptt  ""tteerrmmiinnaall"",,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  aa  ééttéé  iinnttrroodduuiitt  llee  1199  jjuuiilllleett  11999933  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll''eennttrrééee
eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss..     CCeettttee  llooii  ddééffiinniitt  uunn  ""tteerrmmiinnaall""  ccoommmmee  ««  ll''uunniittéé  ééttaabblliiee  ddaannss  uunn  ppoorrtt  oouu  àà
ll''eexxttéérriieeuurr  ddee  cceelluuii--ccii,,  ccoommppoossééee  ddeess  oouuvvrraaggeess,,  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  ssuurrffaacceess,,  yy  ccoommpprriiss  sseess  zzoonneess  dd''eeaauu,,  qquuii
ppeerrmmeett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ccoommppllèèttee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ppoorrttuuaaiirreess  aauuxxqquueelllleess  eellllee  eesstt  ddeessttiinnééee..   »»

                                                
1111   LLee  tteexxttee  ddee  llaa  rrééss oo lluu tt iioonn   NNoo..  9966--0088  dduu   CCoonnss eeiill  ddee  llaa  CCCCEE  eess tt   dd iiss ppoonniibb llee  ss uurr  llaa  ppaaggee  éélleecctt rroonn iiqquuee  ddee  llaa  CCCCEE  ddee
ll’’IInn tteerrnneett ::  hh tt ttpp ::// //wwwwww..cceecc..oorrgg ..



--1166--

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ccoonncclluutt  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee  qquuee  ::  ««  llaa  ccoonnffuussiioonn  [[eennttrree  lleess  tteerrmmeess  jjeettééee
eett  tteerrmmiinnaall]]  eexxiissttee  pprréécciisséémmeenntt  ppaarrccee  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ééttéé  éémmiiss  aapprrèèss
ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  eenn  vvuuee  dd''aapppplliiqquueerr  ssttrriicctteemmeenntt  cceettttee  llooii,,
llee  tteerrmmee  tteerrmmiinnaall  ccoonntteennuu  ddaannss  llaa  llooii,,  aa  ééttéé  eemmppllooyyéé  ddaannss  llaa  ccoonncceessssiioonn  nnoonnoobbssttaanntt  llee  ffaaiitt  qquuee  ll''aappppeell
dd''ooffffrreess  éémmiiss  eenn  11998899,,  ssooiitt  aavvaanntt  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  LLooii,,  rrééffèèrree  aauu  tteerrmmee  ““jjeettééee””  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
ll’’uussaaggee  aalloorrss  eenn  vviigguueeuurr..   »»

22.. DDee ss ccrriippttiioonn  dd''uunn  pprroojjee tt  ee nn  vvee rrttuu  ddee   llaa  llééggiiss llaattiioonn  ee nnvviirroonnnnee mmee nnttaallee   mmee xxiiccaaiinnee

LL''aalliinnééaa  22  ddee  ll''aarrttiiccllee  1100  dduu  RRIIEE,,  eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  llee  88  jjuuiinn  11998888,,  ééttaabblliitt  llee  mmiinniimmuumm  dd'' iinnffoorrmmaattiioonn
qquuee  ddooiitt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoonntteenniirr  uunnee  ÉÉIIEE  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  ppoouurr  ddééccrriirree  uunn  pprroojjeett..1122

LLaa  DDiirreeccttiivvee1133  ppoouurr  pprrééppaarreerr  eett  ssoouummeettttrree  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  ((àà
llaaqquueellllee  rrééffèèrreenntt  lleess  aarrttiicclleess  99  eett  1100  dduu  RRIIEE))  pprréévvooiitt  qquuee,,  ddaannss  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddee  ll''oouuvvrraaggee  oouu  ddee  ll''aaccttiivviittéé
pprroojjeettéé,,  ««  llee  pprroommootteeuurr  ddooiitt  ssoouummeettttrree  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll''oouuvvrraaggee  oouu  àà  ll''aaccttiivviittéé
aaffiinn  dd’’eenn  ffoouurrnniirr  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee..   IIll  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  pprréésseenntteerr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà
cchhaaqquuee  ééttaappee,,  aaffiinn  ddee  ssoouummeettttrree  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  àà  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll'' iimmppaacctt  ((ppoossiittiivvee  oouu
nnééggaattiivvee))  ddee  ll''oouuvvrraaggee  oouu  ddee  ll''aaccttiivviittéé..   »»

ÀÀ  llaa  sseeccttiioonn  ""pprroojjeettss  aassssoocciiééss"",,  llaa  DDiirreeccttiivvee  pprréévvooiitt  qquuee  llee  pprroommootteeuurr  ««  ddooiitt  eexxpplliiqquueerr  ssii,,  ddaannss  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll''oouuvvrraaggee  oouu  ddee  ll''aaccttiivviittéé,,  dd''aauuttrreess  pprroojjeettss  sseerroonntt  rreeqquuiiss..   »»

ÀÀ  llaa  sseeccttiioonn  ""PPoolliittiiqquueess  ddee  ccrrooiissssaannccee  ffuuttuurree""  llaa  DDiirreeccttiivvee  pprréévvooiitt  qquuee  llee  pprroommootteeuurr  ddooiitt
««  eexxpplliiqquueerr,,  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  qquu'' iill  eennttrreepprreennddrraa,,  eenn  iinnddiiqquuaanntt  qquueellss  aaggrraannddiisssseemmeennttss,,
oouuvvrraaggeess  ffuuttuurrss  oouu  aaccttiivviittééss  iill  eenntteenndd  rrééaalliisseerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  eenn  qquueessttiioonn..  »»

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLaa  ““DDiirreeccttiivvee  ppoouurr  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddeess  jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  eett  tteerrmmiinnaauuxx  aattttiittrrééss  aauu  cchhaarrggeemmeenntt""
ppuubblliiééee  eenn  sseepptteemmbbrree  11998899  ppaarr  LLeess  aauuttoorriittééss  ppoorrttuuaaiirreess  mmeexxiiccaaiinneess  ((PPUUMMEEXX))  eett  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cceelllleess
uuttiilliissééeess  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll''aappppeell  dd''ooffffrreess  ddee  llaa  SSCCTT  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee
jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ((llee  44  sseepptteemmbbrree  11998899)),,  ccoonnttiieennnneenntt  llaa  ddééffiinniittiioonn  ssuuiivvaannttee  ::

««  LL''oonn  eenntteenndd  ppaarr  jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  mmaarriittiimmeess  eett  tteerrrreessttrreess
ddeessttiinnééeess  àà  ll''aammaarrrraaggee  ddeess  bbaatteeaauuxx  eett  aauuxx  sseerrvviicceess  aauuxx  ppaassssaaggeerrss  ddeess  ppaaqquueebboottss  »»..     LLaa  DDiirreeccttiivvee
ééttaabblliitt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ::««  ffoonntt  ppaarrttiieess  iinnttééggrraanntteess  ddeess  jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ::  aa))  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''aammaarrrraaggee  ddeess  ppaaqquueebboottss;;  bb))  llaa  ssuurrffaaccee  ddeess  tteerrrraaiinnss  ddeessttiinnééss  aauuxx  oouuvvrraaggeess  eett

                                                
1122       CCeett ttee  iinnffoorrmmaatt iioonn ,,  ss eelloonn   ll''aalliinnééaa  22  ddee  ll''aarrtt iiccllee  1100  dduu   RRIIEE,,  ddoo iitt   ccoommpprreennddrree  uunnee  "" ddeess ccrriipp tt iioonn   ddeess   oouuvvrraaggeess   oouu
aacctt iivv iittééss   pprroo jjeettééeess ,,  ddèèss   ll''ééttaappee  ddee  ss éélleecctt iioonn   dduu   ss iittee  pprréévvuu   ppoouurr  ll''eexxééccuu tt iioonn   ddee  ll''oouuvvrraaggee  oouu   ppoouurr  lleess   ffiinnss   ddee  ll''aacctt iivv iittéé;;   llaa
ss uuppeerrffiicciiee  dduu   tteerrrraaiinn   rreeqquuiiss ;;   llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnss tt rruucctt iioonn ,,  éérreecctt iioonn   ddeess   iinnss ttaallllaatt iioonnss   eett   ooppéérraatt iioonnss   yy   aafffféérreenn tt ;;   llee  ttyyppee
dd ''aacctt iivv iittééss ,,  llee  vvoo lluummee  ddee  pprroodduucctt iioonn   pprréévvuu   eett   ll''iinnvveess tt iiss ss eemmeenntt   nnéécceess ss aaiirree;;   llee  ttyyppee  eett   llaa  qquuaann tt iittéé  ddeess   rreess ss oouurrcceess
nnaattuurreelllleess   àà  eexxpplloo iitteerr,,  ttaann tt   àà  ll''ééttaappee  ddee  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   qquu ''àà  ll''ééttaappee  ddee  ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   ddee  ll''oouuvvrraaggee  oouu   ddee  ll''aacctt iivv iittéé;;   llee
pprrooggrraammmmee  ddee  tt rraaiitteemmeenntt   ddeess   ddéécchheettss ,,  ttaann tt   lloorrss   ddee  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   eett   ddee  ll''éérreecctt iioonn ,,  qquuee  ppeennddaann tt   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   oouu   llee
ddéévveellooppppeemmeenntt   ddee  ll''aacctt iivv iittéé;;     eett   llee  pprrooggrraammmmee  dd ''aabbaannddoonn   ddeess   tt rraavvaauuxx  oouu   ddee  cceess ss aatt iioonn   ddeess   aacctt iivv iittééss ..""
1133       DDiirreecctt iivveess   aauuxxqquueelllleess   lleess   aarrtt iicclleess   99  eett   1100  dduu   RRIIEE  rrééffèèrreenn tt   ppoouurr  pprrééppaarreerr  eett   ss oouummeett tt rree  ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall..
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iinnssttaallllaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ddeesssseerrvviirr  lleess  ppaassssaaggeerrss  ddeess  ppaaqquueebboottss  eett  ppoouurr  ll''eemmppllaacceemmeenntt  ddeess
sseerrvviicceess  rreeqquuiiss  ppoouurr  lleeuurr  ccoonnffoorrtt;;  cc))  lleess  aaiirreess  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  ppuubblliiccss  oouu  pprriivvééss
eett  ppoouurr  llee  sseerrvviiccee  eett  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppaassssaaggeerrss..   »»1144

22.. LL''ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss
àà  CCoozzuummeell,,  ééllaabboorrééee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  ““HH””  eenn  aaooûûtt  11999900  ((ÉÉIIEE--9900))1155,,  ssuurr  llaaqquueellllee  ss''aappppuuiiee  llaa  RRééssoolluuttiioonn
441100--33008888  ((aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee)),,  ccoonnttiieenntt  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ssuuiivvaannttee  dduu  pprroojjeett::

««  LLaa  jjeettééee  pprroojjeettééee  ccoonnssiissttee  eenn  uunnee  ppaasssseerreellllee  lloonngguuee  ddee  225577..22  mmèèttrreess  eett  llaarrggee  ddee  1166  mmèèttrreess,,
aappppuuyyééee  ssuurr  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  bbééttoonn  aarrmméé  pprrééffaabbrriiqquuéé,,  qquuii  ppeerrmmeett  ll''aaccccèèss  àà  uunnee  jjeettééee  lloonngguuee  ddee  332244
mmèèttrreess  ppoossssééddaanntt  ddeeuuxx  ppoosstteess  dd''aammaarrrraaggee,,  aayyaanntt  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  1122  mmèèttrreess  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  eett  ddee
1100  mmèèttrreess  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rreecceevvooiirr  ddeess  nnaavviirreess  mmeessuurraanntt  jjuussqquu''àà  332200  mmèèttrreess  ddaannss
llaa  ppaarrttiiee  eexxttéérriieeuurree  eett  ddee  226600  mmèèttrreess  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  iinnttéérriieeuurree..     LLaa  jjeettééee  ccoonnssiissttee  eenn  uunnee  ppllaattee--
ffoorrmmee  lloonngguuee  ddee  116600  mmèèttrreess  eett  ddeeuuxx  ppoosstteess  dd''aammaarrrraaggee,,  uunniiee  ppaarr  uunnee  ppaasssseerreellllee  ééggaalleemmeenntt
ssuuppppoorrttééee  ppaarr  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  bbééttoonn  aarrmméé  pprrééffaabbrriiqquuéé..     LLaa  jjeettééee  ccoommpprreennddrraa  uunnee  ppaasssseerreellllee
ccoouuvveerrttee  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  ppaassssaaggeerrss  dduu  ssoolleeiill  eett  ddee  llaa  pplluuiiee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  eett  qquuii  ppeerrmmeettttrraa
dd''aaccccééddeerr  ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  ppoorrtteess  dd''aaccccèèss  eett  ddee  cchhaarrggeemmeenntt  dduu  nnaavviirree..     LLaa  jjeettééee  ooffffrriirraa,,  eenn  oouuttrree,,
ddeess  sseerrvviicceess  dd''eeaauu  ppoottaabbllee,,  dd''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  ccoommbbuussttiibbllee  eett  eenn  éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee,,
ll''ééccllaaiirraaggee,,  ddeess  ttéélléépphhoonneess,,  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoolllleeccttee  dd''oorrdduurreess  eett  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
iinncceennddiieess..   »»

DDaannss  llaa  sseeccttiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  pprroojjeettss  aassssoocciiééss,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssiiggnnaallee  qquuee  ::

««  AAffiinn  ddee  ccoommpplléétteerr  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  iill  eesstt  pprréévvuu  ddee  rrééoorrggaanniisseerr  llee  sseerrvviiccee
pprréésseenntteemmeenntt  ooffffeerrtt  aauuxx  nnaavviirreess,,  eenn  mmooddiiffiiaanntt  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  tteerrmmiinnaall  aaccttuueelllleemmeenntt  eexxppllooiittéé  ppaarr
lleess  SSeerrvviicceess  PPoorrttuuaaiirreess  ddee  CCoozzuummeell,,  iinncclluuaanntt  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ttrraannssbboorrddeeuurrss  eett  lleess
sseerrvviicceess  yy  aafffféérreennttss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ttoouurriisstteess..   »»

DDaannss  llaa  sseeccttiioonn  ddeess  ""PPoolliittiiqquueess  ddee  ccrrooiissssaannccee  ffuuttuurree""  ((ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900)),,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssiiggnnaallee  qquuee  ::

««  SSeelloonn  lleess  ééttuuddeess  ddee  mmaarrcchhéé,,  oonn  eessttiimmee  qquu''eenn  ll''aann  22001100,,  CCoozzuummeell  rreecceevvrraa  jjuussqquu''àà  88  nnaavviirreess  ppaarr
jjoouurr,,  ccee  qquuii  iimmpplliiqquuee  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''eemmbbaarrccaattiioonnss  aauuxxiilliiaaiirreess  ppoouurr  lleess  qquuaattrree  nnaavviirreess  qquuii  nnee
ttrroouuvveerraaiieenntt  ppaass  ddee  ppllaaccee  aauuxx  qquuaaiiss,,  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ccoonnttrraaiinnttee  ppoouurr  lleess  ttoouurriisstteess  pplluuss  ââggééss  qquuii
pprrééffèèrreenntt  nnee  ppaass  ddeesscceennddrree  ss'' iill  nn''eexxiissttee  ppaass  dd'' iinnssttaallllaattiioonnss  ffiixxeess..     OOnn  ppeeuutt  ddoonncc  eennvviissaaggeerr  qquu''uunnee
ppaarrttiiee  ddee  ccee  ttrraaffiicc  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ddiirriiggééee  vveerrss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  qquuii  ssee  ddéévveellooppppeerroonntt  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee
ccoonnttiinneennttaallee..   »»

33.. LLee  2299  nnoovveemmbbrree  11999900,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  aa  éémmiiss  uunnee
ooppiinniioonn  tteecchhnniiqquuee  1166  qquuii  pprréécciissee  qquuee  ::  ««  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee
RRéésseerrvveess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  llee  pprroojjeett  pprrooppoosséé  ooccccuuppee  ddeeuuxx  zzoonneess  ::  aa))  uunnee  zzoonnee  mmaarriittiimmee
ddééssiiggnnééee  rréésseerrvvee  ééccoollooggiiqquuee  mmaarriinnee,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  rreevviieennddrraa  àà  llaa  SSoouuss--sseeccrrééttaaiirreerriiee  àà  ll''ÉÉccoollooggiiee  ddee

                                                
1144       DDiirreecctt iivveess   ppoouurr  "" llaa  ccoonncceess ss iioonn   ddee  jjeettééeess   ppoouurr  ppaaqquueebboottss   eett   tteerrmmiinnaauuxx  ss ppéécciiaalliiss ééss   ppoouurr  llee  cchhaarrggeemmeenntt""   ppuubblliiééeess
ppaarr  lleess   aauu ttoorriittééss   ppoorrttuuaaiirreess   mmeexxiiccaaiinneess   ((PPUUMMEEXX)),,  eenn   ss eepp tteemmbbrree  11998899..
1155       ÉÉttuuddee  dd’’IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  TTyyppee  GGéénnéérraall  ppoouurr  llaa  CCoonnss tt rruucctt iioonn   dd’’uunnee  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  pprrééppaarrééee  ppaarr  CCoonnssoorrcciioo   ddee  DDeessaarrrroo ll llooss  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbii ll iiaarriiaass  ““HH””  SS ..AA..  ddee  CC..VV..,,  aaooûûtt   11999900..
1166       DDooccuummeenntt   33110000000000--11990055  tt rraannss mmiiss   aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   RRèègglleemmeennttss   ééccoo lloogg iiqquueess   eett   ss iiggnnéé  ppaarr  llee
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  dduu   DDéévveellooppppeemmeenntt   UUrrbbaaiinn   ddee  llaa  SSEEDDUUEE,,  eenn   ddaattee  dduu     2299  nnoovveemmbbrree  11999900..
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ddéétteerrmmiinneerr  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  mmaarriittiimmeess;;  [[.. .. ..]]  eett  bb))  uunn  tteerrrraaiinn  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee  qquuii,,
bbiieenn  qquuee  nnoonn  ddééssiiggnnéé  ddaannss  ll’’ÉÉIIEE,,  ddeevvrraa  ccoonntteenniirr  lleess  sseerrvviicceess  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss,,  qquuii  aappppoorrttee  uunnee
ssoolluuttiioonn  aaddééqquuaattee  aauu  pprroobbllèèmmee  dd'' iinnttééggrraattiioonn  àà  llaa  zzoonnee..   ((.. .. ..))  »»..     LL''ooppiinniioonn  rreeccoommmmaannddee  ddee  ««  pprréécciisseerr
ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess..   »»

33.. PPrroojjee ttss   aass ss oocciiééss //iimmppaaccttss   ccuummuullaattiiffss

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss""  eesstt  aassssoocciiéé  àà  uunn
pprroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  qquuii  nn''aa  ppaass  ééttéé  iiddeennttiiffiiéé  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900..
CCeettttee  oommiissssiioonn  aa  ffaaiitt  eenn  ssoorrttee,,  aaffffiirrmmeenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  nn''oonntt  ppuu  éévvaalluueerr
lleess  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ccuummuullaattiiffss  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  pprroojjeettss..

LLeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  ssoouummeetttteenntt  qquuee  ::  ««  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  pprréétteennttiioonnss
ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  eenn  qquueessttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  uunn  oouuvvrraaggee  ddiissttiinncctt
mmaaiiss  pplluuttôôtt  qquuee  lleess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  eenn  qquueessttiioonn  ccoonnssttiittuueenntt  sseeuulleemmeenntt  ddeess  oouuvvrraaggeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  àà
llaa  jjeettééee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933..  »»

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1100  aaooûûtt  11999900,,  llaa  SSCCTT  aapppprroouuvvee,,  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  dduu  PPUUMMEEXX  ppoorrttaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu
SSeeccrrééttaaiirree  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  TTrraannssppoorrttss,,  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ccoonncceessssiioonn  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
eett  eexxppllooiitteerr  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss  eett  uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  1177..     LLee  ddooccuummeenntt  ééttaabblliitt  qquuee  ««  llee  pprroojjeett
eesstt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  eett  ttoouurriissttiiqquuee  ddee  4433..33  hheeccttaarreess..   »»

22.. DDaannss  llaa  sseeccttiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--99001188  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  pprroojjeettss  aassssoocciiééss,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssiiggnnaallee  qquuee::
««  AAffiinn  ddee  ccoommpplléétteerr  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  iill  eesstt  pprréévvuu  ddee  rrééoorrggaanniisseerr  llee  sseerrvviiccee  pprréésseenntteemmeenntt
ooffffeerrtt  aauuxx  nnaavviirreess,,  eenn  mmooddiiffiiaanntt  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  tteerrmmiinnaall  aaccttuueelllleemmeenntt  eexxppllooiittéé  ppaarr  lleess  SSeerrvviicceess
PPoorrttuuaaiirreess  ddee  CCoozzuummeell,,  iinncclluuaanntt  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ttrraannssbboorrddeeuurrss  eett  lleess  sseerrvviicceess  yy  aafffféérreennttss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ttoouurriisstteess..   »»

33.. LLee  88  jjuuiilllleett  11999922,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoolllliicciittee  ll''aappppuuii  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  1199  aaffiinn  dd''oobbtteenniirr  llee
ccoonnttrraatt  ddee  ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  SSCCTT  eett  ssoouulliiggnnee  qquuee::  ««  llee  11eerr  jjuuiilllleett  11999900  FFOONNAATTUURR  nnoouuss  aa  iinnffoorrmméé  qquuee  nnoottrree
pprroojjeett  iimmmmoobbiilliieerr  aaddjjaacceenntt  àà  llaa  nnoouuvveellllee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  aa  ééttéé  aauuttoorriisséé..   »»

44.. LLee  2244  mmaaii  11999933,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rrééiittèèrree  ddeevvaanntt  llaa  SSCCTT  qquuee  llaa  jjeettééee  ccoonnssttiittuuee  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ppaarrttiiee
dduu  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa  eett  eenn  ddééccrriitt  lleess  pprreemmiièèrreess  ééttaappeess..2200    LL''eennttrreepprriissee  ss''eennggaaggee  àà  ccoonnssttrruuiirree  lleess
iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ""ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree""  ((ééddiiffiiccee  tteerrmmiinnaall,,  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  eennttrreeppôôttss  eett  eessppaacceess  vveerrttss,,  sseerrvviicceess
ssaanniittaaiirreess,,  eettcc..))  eett  mmeennttiioonnnnee  uunn  ddooccuummeenntt  2211  ««  qquuii  iinnddiiqquuee  qquuee  llee  GGrruuppoo  HHAASSAA  ddee  EEssppaaññaa  ((llee  GGrroouuppee

                                                
1177       AAuuttoorriiss aatt iioonn   dd ''IInnvveess tt iiss ss eemmeenntt   ppoouurr  ll''IInnffrraass tt rruuccttuurree  PPoorrttuuaaiirree,,  àà  llaaqquueellllee  aa  ss oouuss ccrriitt   llee  ccoonnss eeiilllleerr  eexxééccuu tt iiff  ddee  llaa
CCoommmmiiss ss iioonn   ddee  pp llaann iiffiiccaatt iioonn   dduu   PPUUMMEEXX  eett   aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  llaa  SSCCTT,,  eenn   ddaattee  dduu   1100  aaooûûtt   11999900..
1188       ÉÉttuuddee  dd’’IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  TTyyppee  GGéénnéérraall  ppoouurr  llaa  CCoonnss tt rruucctt iioonn   dd’’uunnee  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  pprrééppaarrééee  ppaarr  CCoonnssoorrcciioo   ddee  DDeessaarrrroo ll llooss  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbii ll iiaarriiaass  ““HH””  SS ..AA..  ddee  CC..VV..,,  aaooûûtt   11999900..
1199       LLeett tt rree  dduu   DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   PPrrééss iiddeenn tt   dduu   MMeexxiiqquuee,,  eenn   ddaattee  dduu   88  jjuu iilllleett   11999922..
2200       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   rreess ppoonnss aabb llee  ddee  llaa  CCoooorrdd iinnaatt iioonn   GGéénnéérraallee  ddeess   AAuuttoorriittééss   PPoorrttuuaaiirreess   ddee  llaa  SSCCTT,,  eenn   ddaattee
dduu   2244  mmaaii  11999933..
2211       LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt   nn ''aa  ppaass   oobb tteennuu   ccee  ddooccuummeenntt ..
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EEssppaaggnnooll  HHAASSAA))  ccoonnssttrruuiirraa  ""ccllééss  eenn  mmaaiinn""  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  dduu  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa,,  qquuii  ccoommpprreenndd
ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree,,  llee  vviillllaaggee,,  ll'' iinnffrraassttrruuccttuurree  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  ddoonnnnééee  eenn  ccoonncceessssiioonn  eett  llaa  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss ..   »»

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. SSoonntt  oobbtteennuuss,,  ddeess  ddooccuummeennttss  aauuddiioovviissuueellss  aauuxxqquueellss  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rrééffèèrreenntt
ppoouurr  llaa  ppoorrttééee  dduu  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa..     DDaannss  uunn  jjoouurrnnaall  ttéélléévviisséé  2222    ddiiffffuusséé  eenn  11999944  ppaarr  llaa  cchhaaîînnee  TTeelleevviissaa,,
llee  ddiirreecctteeuurr  ddeess  pprroojjeettss  eett  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aaffffiirrmmee  qquuee  ««  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee   [[dduu  pprroojjeett
PPuueerrttaa  MMaayyaa]]  iimmpplliiqquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  uunnee  vvooiiee  dd''aaccccèèss  àà  llaa  jjeettééee  eett  ll''eenncceeiinnttee
ppoorrttuuaaiirree,,  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriittiimmee  tteerrrreessttrree  ccoommpprreennaanntt  sseess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  llee  ssiittee  qquuii  ooffffrree  ddeess
sseerrvviicceess,,  tteellss  ddeess  bboouuttiiqquueess,,  rreessttaauurraannttss,,  bbaarrss,,  zzoonnee  hhôôtteelliièèrree,,  eettcc..;;  uunnee  sseeccoonnddee  ééttaappee  qquuii  ccoonnssiissttee  eenn  uunn
cclluubb  ddee  ggoollff  aavveecc  sseess  vviillllaass  eett  cchhaalleett  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess  jjoouueeuurrss;;  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ééttaappee  qquuii  ccoonnssiissttee  eenn  uunn
hhôôtteell  ddee  lluuxxee  eett  uunnee  qquuaattrriièèmmee  ééttaappee  qquuii  ccoonnssiissttee  eenn  uunn  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  ccllaassssee  mmoonnddiiaallee..   »»

PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  mmeennttiioonnnnéé,,  ddaannss  uunnee  aauuttrree  eennttrreevvuuee  aavveecc  uunn  rreeppoorrtteerr  ddee
TTeelleevviissaa,,  qquuee  ""llee  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa""  nnee  vviissee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  lleess  ppaaqquueebboottss,,  mmaaiiss  vviissee  ««  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd''hhôôtteellss  eett  ddee  ccoonnddoommiinniiuummss  ddee  ffaaççoonn  àà  ffaavvoorriisseerr  uunn  ttoouurriissmmee  qquuii  nnee  pprroovviieennddrraaiitt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddeess
ppaaqquueebboottss..   »»    DDee  cceettttee  ffaaççoonn,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé  lloorrss  ddee  llaa  mmêêmmee  eennttrreevvuuee  ««  nnoouuss  aalllloonnss  ccoonnssttrruuiirree  ddeess
ccoonnddoommiinniiuummss  eett  ddeess  hhôôtteellss  »»,,  ddoonntt  llee  ttaauuxx  dd''ooccccuuppaattiioonn  sseerraa  aassssuurréé  ««  ggrrââccee  aauu  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa..   »»  2233

22.. LLee  1166  fféévvrriieerr  11999955,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  pprréésseennttéé  àà  ll'' IINNEE  llee  ««  PPllaann  ddiirreecctteeuurr  qquuii  ccoonnttiieenntt  llee  nnoommbbrree
eett  llee  ttyyppee  dd'' iinnssttaallllaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  aauuxx  ttoouurriisstteess  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt
TToouurriissttiiqquuee  FFééddéérraall  [[PPuueerrttaa  MMaayyaa]]  ooffffrriirraa  eett  aassssuummeerraa..   »»    LLee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnaallee  qquuee  ll’’ÉÉIIEE  eett  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn
aaddddiittiioonnnneellllee  ssee  rraappppoorrttaanntt  ""aauuddiitt  pprroojjeett""  aauuttoorriissee  sseeuulleemmeenntt  ««  ccee  qquuii  eesstt  iinnddiiqquuéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss
pprreemmiièèrree  eett  ddeeuuxxiièèmmee  »»  ((ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee)),,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  ssoolllliicciittee  ddee  ll''aauuttoorriittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  qquu''eellllee  lluuii  iinnddiiqquuee  ssii  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee2244   ccoonnssttiittuuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  aapppprroopprriiééee  ppoouurr
ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ««  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''ééddiiffiicceess  ddee  qquueellqquuee  ttyyppee  qquuee  ccee  ssooiitt  oouu  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  llaa  jjeettééee  eenn  tteerrrree
ffeerrmmee..  »»  2255

                                                
2222       3300  mmiinnuutteess   3300  ss eeccoonnddeess   ddee  llaa  bbaannddee  nnuumméérroo   11..
2233       RReess ppeecctt iivveemmeenntt ,,  lleess   mmiinnuutteess   11::2200::5500  eett   11::2266::2200  ddee  llaa  bbaannddee  nnuumméérroo   11..
2244       LL’’aarrtt iiccllee  77  dduu   RRIIEE  pprréévvooiitt   lleess   cciirrccoonnss ttaanncceess   ddaannss   lleess qquueelllleess   uunn   pprroommootteeuurr  ddoo iirr  pprrééppaarreerr  uunnee  ééttuuddee  pprréévveenn tt iivvee  ::
““QQuuiiccoonnqquuee  eenn tteenndd   rrééaalliiss eerr  uunn   oouuvvrraaggee  oouu   uunnee  aacctt iivv iittéé  qquu ii  rreeqquuiieerrtt   uunnee  aauu ttoorriiss aatt iioonn   pprrééaallaabb llee  ccoonnffoorrmméémmeenntt   àà
ll’’aarrtt iiccllee  55  dduu   RRèègglleemmeenntt   [[RRIIEE]]  ppeeuu tt ,,  lloorrss qquu’’iill  ccoonnss iiddèèrree  qquuee  ll’’iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduuddiitt   oouuvvrraaggee  oouu   aacctt iivv iittéé  nnee
ccaauuss eerraa  ppaass   ddee  ddééss ééqquuiilliibbrree  ééccoo lloogg iiqquuee  eett   nnee  ddééppaass ss eerraa  ppaass   lleess   lliimmiitteess   eett   ccoonnddiitt iioonnss   ccoonntteennuueess   ddaannss   lleess   rrèègg lleemmeennttss
eett   lleess   nnoorrmmeess   tteecchhnniiqquueess   ééccoo lloogg iiqquueess   aaddooppttééss   ppaarr  llaa  ffééddéérraatt iioonn   ppoouurr  pprroo ttééggeerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ,,  pprrééss eenn tteerr  uunnee  ééttuuddee
pprréévveenn tt iivvee  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSEEMMAARRNNAAPP]],,aauuxx  ffiinnss   ddee  cceett   aarrtt iiccllee,,  aavvaann tt   llee  ddéébbuutt   ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu   ddee  ll’’aacctt iivv iittéé  eenn
qquueess tt iioonn ..    UUnnee  ffoo iiss   ll’’ééttuuddee  pprréévveenn tt iivvee  aannaallyyss ééee,,  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSEEMMAARRNNAAPP]]  iinnffoorrmmeerraa  eett   nnoo tt iiffiieerraa  ll’’iinn ttéérreess ss éé  àà
ss aavvooiirr  ss ii  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  eess tt   rreeqquuiiss ee,,  aaiinnss ii  qquuee  llaa  ffoorrmmee  ss oouuss   llaaqquueellllee  eellllee  ddoo iitt   êêtt rree  ffoorrmmuullééee,,  eett
ll’’iinnffoorrmmeerraa  ddeess   nnoorrmmeess   ééccoo lloogg iiqquueess   tteecchhnniiqquueess   eexxiiss ttaann tteess ,,  aapppplliiccaabb lleess   àà  ll’’oouuvvrraaggee  oouu   ll’’aacctt iivv iittéé  eenn   qquueess tt iioonn””..
2255       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  GGeess tt iioonn   eett   dd ''IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll''IINNEE  eenn   ddaattee  dduu   1166  fféévvrriieerr
11999955..
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33.. LLee  2233  mmaaii  11999955,,  ll'' IINNEE  aa  rrééppoonndduu  àà  ll''eennttrreepprriissee  qquuee,,  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  ««  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  qquueellqquuee
ttyyppee  ddee  ppiilliieerrss  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee  ppoouurr  llaa  ““jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell””,,  iill  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprréésseenntteerr
uunnee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall,,  eett  nnoonn  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee..   »»  2266

44.. LLee  1144  mmaaii  11999966,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  pprréésseennttéé  ll’’ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  dduu
pprroojjeett  ""PPuueerrttaa  MMaayyaa""  ((ÉÉIIEE--9966)),,  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  2277..     LL''eennttrreepprriissee  ssoouulliiggnnee  qquu''eellllee  aa  rreemmiiss  ll’’ééttuuddee
dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ««  .. .. ..   ppoouurr  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauu  ddooccuummeenntt  [[ddee  ll'' IINNEE]]  DD..OO..OO..  DDGGNNAA--22113377  dduu  2233  mmaaii
11999955  »»..     CCeettttee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ««
DDéévveellooppppeemmeenntt  IImmmmoobbiilliieerr  ‘‘PPuueerrttaa  MMaayyaa’’,,  pprroojjeett  qquuii  ccoommpprreenndd  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn
tteerrmmiinnaall,,  dd''uunnee  eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree  ppoouurr  ffoouurrnniirr  lleess  sseerrvviicceess  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ccoonncceessssiioonn  aa  ééttéé  ooccttrrooyyééee  eett
ll'' iinnffrraassttrruuccttuurree  nnéécceessssaaiirree  aauu  ttoouurriissmmee..  »»

LLaa  sseeccttiioonn  ddee  cceettttee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ttrraaiittaanntt  ddeess  pprroojjeettss  aassssoocciiééss  2288  ssoouulliiggnnee  qquuee  ::  ««
llee  pprriinncciippaall  pprroojjeett  aassssoocciiéé  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  pprroojjeett  eesstt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  àà  335500  mmèèttrreess  aauu  ssuudd  ddee  ll''aaccttuueellllee  ""jjeettééee
ttoouurriissttiiqquuee""  »»..

QQuuaanntt  àà  llaa  ddeessccrriippttiioonn  eett  ll''éétteenndduuee  dduu  pprroojjeett,,  ll''eennttrreepprriissee  ssoouulliiggnnee  qquuee::

««  LLaa  SSoolluuttiioonn  ppllaaccee  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé,,  ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree  dd''uunnee  ssuurrffaaccee  ddiissppoonniibbllee  ddee
1155,,000000  mm²² ,,  ddoonntt  11,,227766  mm²²   ssoonntt  rréésseerrvvééss  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  àà  ddeeuuxx  aaiirreess  ddee  rréécceeppttiioonn  ssuurr  ddeeuuxx
ddéébbaarrccaaddèèrreess  dduu  qquuaaii  aauuxx  ddeeuuxx  eexxttrréémmiittééss  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé,,  lleessqquueelllleess  ssoonntt  rreelliiééeess  ppaarr  uunnee  aallllééee
ppiiééttoonnnniièèrree  eett  uunnee  aaiirree  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..    LL''aaccccèèss  aauu  ssiittee,,  dduu  ccôôttéé  ddee  ll''aauuttoorroouuttee,,  ss''eeffffeeccttuuee  aauu  mmooyyeenn
dd''uunn  rroonndd--ppooiinntt  eett  dd''uunn  rréésseeaauu  ddee  vvooiieess  ddee  cciirrccuullaattiioonn  llooccaallee  aavveecc  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  vviissiitteeuurrss..
AAuuxx  eexxttrréémmiittééss  dduu  tteerrrraaiinn  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  aaiirreess  mmiixxtteess  ::  cceellllee  ddeessttiinnééee  àà  ll''uussaaggee  ttoouurriissttiiqquuee,,  aayyaanntt
uunnee  ssuurrffaaccee  ccoonnssttrruuiittee  ddee  2255,,000000  mm²² ,,  eett  cceellllee  àà  uussaaggee  ccoommmmeerrcciiaall,,  aayyaanntt  uunnee  ssuurrffaaccee  ddee  2200,,000000  mm²² ,,
aaiirreess  ddéévveellooppppééeess  eenn  ééddiiffiicceess  ddee  11  àà  33  ééttaaggeess  ppoouurr  llee  llooggeemmeenntt  ddeess  vviissiitteeuurrss  eenn  ttrraannssiitt  eett
ccoommmmeerrcceess  ddee  ddiivveerrss  ggeennrreess,,  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  rrééccrrééaattiiffss,,  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  mmééddiiccaauuxx  eett  aaiirreess  ddee
ssttaattiioonnnneemmeenntt  yy  aafffféérreennttss..   »»  2299

BB ..    AAUUTTOO RRIISS AATTIIOO NNSS   EETT  PP RROO RROO GGAATTIIOO NNSS

11..    AAuuttoorriiss aattiioonnss

SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  oommiiss  dd''aassssuurreerr  ll''aapppplliiccaattiioonn
eeffffiiccaaccee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  mmeexxiiccaaiinnee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  aauuttoorriissaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett

                                                
2266       DDooccuummeenntt   NNoo..  22113377  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   2233  mmaaii  11999955..    LLee
ddooccuummeenntt   nnee  ffaaiitt   aauuccuunnee  rrééfféérreennccee  aauu   "" DDéévveellooppppeemmeenntt   ttoouurriiss tt iiqquuee  ffééddéérraall""   ddoonntt   llee  "" PPllaann   dd iirreecctteeuurr""   ffuu tt   rreemmiiss   ppaarr
ll''eenn tt rreepprriiss ee  llee  1166  fféévvrriieerr  11999955..
2277       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   1144  mmaaii  11999966,,  aavveecc
aaccccuuss éé  ddee  rréécceepp tt iioonn   ddee  ll’’aauu ttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   1177  mmaaii  11999966..
2288       ÉÉttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  dduu   pprroo jjeett   "" PPuueerrttaa  MMaayyaa"" ,,  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  pprrééss eenn ttééee
ppaarr  llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH,,  eenn   ddaattee  dduu   1144  mmaaii  11999966..
2299       UUnnee  lliiss ttee  ccoommppllèèttee  ddeess   oouuvvrraaggeess   qquu ''iinn ttèèggrree  llee  pprrooggrraammmmee  aarrcchh iitteeccttuurraall  dduu   pprroo jjeett   ““PPuueerrttaa  MMaayyaa””  eess tt   ccoonntteennuuee  ddaannss
ll’’””ÉÉttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  dduu   pprroo jjeett   "" PPuueerrttaa  MMaayyaa"" ,,  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  pprrééss eenn ttééee  ppaarr
llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH””,,  eenn   ddaattee  dduu   1144  mmaaii  11999966..
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""TTeerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""..     IIllss  ssiiggnnaalleenntt  qquuee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  qquu''aa  oobbtteennuuee  ll''eennttrreepprriissee  ddee
llaa  SSCCTT,,  llee  2222  jjuuiilllleett  11999933,,  ll''oobblliiggeeaaiitt  àà  ccoonnssttrruuiirree  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  iinncclluuaanntt,,  oouuttrree  llaa  jjeettééee,,  ««  uunn  ééddiiffiiccee
tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss,,  ll''aaccccèèss  dduu  tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  uunn  ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  vvooiiee  dd''aaccccèèss
ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouuttee  CChhaann--KKaannaaaabb..  »»  3300

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aallllèègguueenntt  ééggaalleemmeenntt,,  qquuee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  qquuii  rrééggiitt  llaa
ccoonncceessssiioonn  3311  eett  qquuii  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  llee  1199  jjuuiilllleett  11999933,,  ddééffiinniitt  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ccoommmmee  ::  ««  ll''uunniittéé
ééttaabblliiee  ddaannss  uunn  ppoorrtt  oouu  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  ddee  cceelluuii--ccii,,  ccoommppoossééee  ddeess  oouuvvrraaggeess,,  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  ssuurrffaacceess,,  yy  ccoommpprriiss
sseess  zzoonneess  dd''eeaauu,,  qquuii  ppeerrmmeett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ccoommppllèèttee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ppoorrttuuaaiirreess  aauuxxqquueelllleess  eellllee  eesstt  ddeessttiinnééee  »»..

CC''eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  aaffffiirrmmeenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  qquuee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  oouuvvrraaggeess
qquu'' iinnttèèggrreenntt  llee  pprroojjeett  ""TTeerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""  eesstt  ddee  nnoottoorriiééttéé  ppuubblliiqquuee  ddeeppuuiiss  jjuuiilllleett  11999933,,  eett  qquuee  ppaarr
ccoonnssééqquueenntt,,  iill  ééttaaiitt  aauussssii  ccoonnnnuu  ddee  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..     IIllss  aallllèègguueenntt  qquuee  ll’’aauuttoorriittéé  ««  nn''aauurraaiitt  ppaass  ddûû
aauuttoorriisseerr  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  3322  [[llee  1122  aaooûûtt  11999944]]  ssaannss  éévvaalluueerr  lleess  ttrraavvaauuxx  qquuii  ccoommppoosseenntt  llee  pprroojjeett
""TTeerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree""  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee..   »»

EEnn  oouuttrree,,  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaffffiirrmmeenntt  qquu''eenn  aauuttoorriissaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett
""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss"",,  iill  yy  aa  eeuu  iinnoobbsseerrvvaattiioonn  ddee  ll''aalliinnééaa  ee))  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  cciinnqq  dduu  ttiittrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn
qquuii  ééttaabblliitt  qquuee  ::  ««  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  dd''ooccttrrooii  ddee  ccee  ttiittrree  [[2222  jjuuiilllleett  11999933]],,  llee
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ddeevvrraa  pprréésseenntteerr  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee,,  llee  pprroojjeett  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  lleeqquueell  ccoonnttiieennddrraa
ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssuuiivvaannttee::  ((.. .. ..))  ee))  llaa  ddéécciissiioonn  [[""ddiiccttaammeenn""]]  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee
ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall..»»

LLaa  rrééppoonnssee  ffoouurrnniiee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee,,  llee  2277  mmaarrss  11999966,,  ssoouulliiggnnee  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu
qquuee  lleess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  dduu  TTeerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ((qquuii  rrééssuulltteenntt  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933))  ««  nn''oonntt  ppaass  ééttéé
aauuttoorriissééss..   »»    EEnn  ddeeuuxxiièèmmee  lliieeuu,,  iill  ssiiggnnaallee  qquuee  ::  ««  pprréétteennddrree,,  ccoommmmee  llee  ffoonntt  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,
qquuee  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  [[llee  1199  jjuuiilllleett  11999933]]  aa  cchhaannggéé  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  dd'' iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  dduu  ffaaiitt  qquuee  llaa  SSCCTT  aa  aauuttoorriisséé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  àà  ccoonnssttrruuiirree  uunn  tteerrmmiinnaall
ppoorrttuuaaiirree,,  eett  nnoonn  ppaass  uunnee  jjeettééee,,  iimmpplliiqquuee  qquuee  ll''oonn  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn
dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  eesstt,,  eett  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''uunnee  jjeettééee..   »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréétteenndd,,  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee,,  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  eenn  11999933  ppaarr  llaa  SSCCTT  ppoouurr
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ««  ccoommpprreenndd  llooggiiqquueemmeenntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee,,  eett  ccoommppoorrttee,,  eenn

                                                
3300       LLaa  ccoonnddiitt iioonn   pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  ppaarr  ll''iinn tteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess
CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess   TTrraannss ppoorrtt ss   ((SSCCTT))  aa  oocctt rrooyyééee  aauu   CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH,,  SS..AA..
ddee  CC..VV..  ((llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH))  ss tt iippuu llee  ::  "" OObbjjeett   ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   --  LLaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  oocctt rroo iiee  aauu   "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   llaa  ccoonncceess ss iioonn
ppoouurr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  5511,,446655..229977  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  dduu   PPoorrtt   ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  ppoouurr  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn ,,  ll''ooppéérraatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   ddee  llaa  jjeettééee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr
ppaaqquueebboottss ..    LLee  "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   ss ''eennggaaggee  àà  ccoonnss tt rruu iirree,,  eenn   ttaann tt   qquuee  ppaarrtt iiee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee
1155,,443399..331144  mm²²  dduu   tteerrrraaiinn   aauuqquueell  iill  eess tt   ffaaiitt   rrééfféérreennccee  àà  ll''AAnnttééccééddeenn tt   IIVV,,  lleeqquueell  tteerrrraaiinn   eess tt   aaccttuueelllleemmeenntt   pprroopprriiééttéé  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eett   ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  44,,770044..774477  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  tteerrrreess tt rree,,  uunn
éédd iiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaass ss aaggeerrss ,,  ll''aaccccèèss   dduu   tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss ,,  uunn   ss ttaatt iioonnnneemmeenntt   eett   llaa  vvoo iiee  dd ''aaccccèèss
ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouu ttee  CChhaann--KKaannaaaabb ,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  pp llaannss   ddeevvaann tt   êêtt rree  aapppprroouuvvééss   ppaarr  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee..""
3311       LLaa  LLooii  ss uurr  lleess   PPoorrtt ss   ddééffiinn iitt   àà  ll''aalliinnééaa  IIVV  ddee  ll''aarrtt iiccllee  22  uunn   tteerrmmiinnaall  ccoommmmee  ::  "" ll''uunn iittéé  ééttaabb lliiee  ddaannss   uunn   ppoorrtt   oouu   àà  ll''eexxttéérriieeuurr
ddee  cceelluu ii--ccii,,  ccoommppooss ééee  ddeess   oouuvvrraaggeess ,,  iinnss ttaallllaatt iioonnss   eett   ss uurrffaacceess ,,  yy   ccoommpprriiss   ss eess   zzoonneess   dd ''eeaauu ,,  qquu ii  ppeerrmmeett   llaa  rrééaalliiss aatt iioonn
ccoommppllèèttee  ddeess   ooppéérraatt iioonnss   ppoorrttuuaaiirreess   aauuxxqquueelllleess   eellllee  eess tt   ddeess tt iinnééee..""
3322       DDooccuummeenntt   77885533  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aavv iiss aann tt   llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  qquuee  "" lleess
tt rraavvaauuxx  dduu   pprroo jjeett   ppeeuuvveenn tt   ccoommmmeenncceerr"" ,,  eenn   ddaattee  dduu   1122  aaooûûtt   11999944..
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oouuttrree,,  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  ddoonntt  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  cceeppeennddaanntt  ccoonnddiittiioonnnneellllee  àà  llaa
ddoonnaattiioonn  ddeess  tteerrrraaiinnss  ooccccuuppééss  ppaarr  cceess  oouuvvrraaggeess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFééddéérraall,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn,,
[[ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn]]  3333  eett  ééggaalleemmeenntt  aassssuujjeettttiiee  àà  ll''aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  ss''yy  rraappppoorrttaanntt..   »»

DDee  pplluuss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmeexxiiccaaiinn  ssoouuttiieenntt  qquuee  ""lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  oonntt  ddééjjàà  éévvaalluuéé
lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee;;  cceeppeennddaanntt,,  àà  ccee  jjoouurr,,  eelllleess  nn’’oonntt  ppaass  aapppprroouuvvéé  llaa  rrééaalliissaattiioonn
dd’’oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  ccoommpprriiss  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933,,  ppaarrccee  qquuee  llaa  CCoonnddiittiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’ooppéérraattiioonn
iimmmmoobbiilliièèrree  mmeennttiioonnnnééee  pplluuss  hhaauutt  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  rreemmpplliiee..     IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  mmeennttiioonnnneerr  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  oonntt  ddééjjàà  rreejjeettéé  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee  ddééppoossééee  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  eett  oonntt  eexxpprriimméé  ccllaaiirreemmeenntt
aauu  pprroommootteeuurr  qquu’’iill  ddeevvaaiitt,,  àà  cceett  eeffffeett,,  ssoouummeettttrree  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ""ggéénnéérraall""  eett
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’ééttuuddee  pprréévveennttiivvee  mmeennttiioonnnnééee,,  eett  qquuee  ddee  pplluuss  iill  ss’’aavvéérraaiitt  nnéécceessssaaiirree  qquuee  ffûûtt  dd’’aabboorrdd
rreemmpplliiee  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa  ddoonnaattiioonn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFééddéérraall  ddeess  tteerrrraaiinnss  ooùù  llee  tteerrmmiinnaall  ddeevvrraaiitt  êêttrree
ccoonnssttrruuiitt""..     IIll  ssoouuttiieenntt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ""ddeess  ppooiinnttss  ééttaabblliiss,,  iill  ss’’eennssuuiitt  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  oonntt
aaggii  eenn  ddrrooiitt  eett  qquu’’iill  sseerraaiitt  aabbssuurrddee  ddee  pprréétteennddrree  qquu’’eelllleess  ddooiivveenntt  àà  nnoouuvveeaauu  éévvaalluueerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933  aa  ééttéé  ooccttrrooyyééee  ppoouurr  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree..
LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  aa  ddééjjàà  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  eett  eellllee  aa  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé;;  ccee  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ddoorréénnaavvaanntt,,  ddee  ffaaççoonn  àà  rreemmpplliirr  lleeuurr  mmaannddaatt,,  cc’’eesstt  dd’’éévvaalluueerr  ll’’ééttuuddee
dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess,,  ssii,,  ttoouutteeffooiiss,,  ll’’eennttrreepprriissee  rreemmpplliitt  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprréévvuuee  aauu
TTiittrree  yy  aafffféérreenntt  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ccoonnssttrruuiirree..     IIll  ffaauutt  ssoouulliiggnneerr  qquuee,,  àà  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt,,  lleess  ttrraavvaauuxx  tteerrrreessttrreess
aauuxxqquueellss  oonn  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  nnee  ssoonntt  qquuee  ddeess  éélléémmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  àà  llaa  jjeettééee  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa
ccoonncceessssiioonn  ddee  11999933  eett  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddiissttiinncctt  ccoommmmee  llee
ssoouuttiieennnneenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn""..

EEnn  dd''aauuttrreess  mmoottss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  pprréétteenndd  qquuee  jjuussqquu''aauu  2277  mmaarrss  11999966,,  lleess  oouuvvrraaggeess
tteerrrreessttrreess  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  nn''aavvaaiieenntt  ppaass  ééttéé  aauuttoorriissééss,,  nnii  éévvaalluuééss  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  eennvviirroonnnneemmeennttaall
ppuuiissqquuee,,  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  ffaallllaaiitt  qquuee  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa
SSCCTT  ssooiieenntt  rreennccoonnttrrééeess..

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  mmeennttiioonnnneerr,,  aaffffiirrmmee  llaa  rrééppoonnssee  ddeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  qquuee  ::  ««  ll’’aauuttoorriittéé  aa
ddééjjàà  rreeffuusséé  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee  pprréésseennttééee  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  [[aauu  ssuujjeett  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess]]  eenn  lluuii
ssppéécciiffiiaanntt  qquuee  ll''eennttrreepprriissee  ddeevvaaiitt  pprréésseenntteerr  àà  cceett  eeffffeett,,  uunnee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee
““ggéénnéérraall””,,  eett  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  cceettttee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee,,  eett  qquuee,,  ddee  pplluuss,,  iill  ééttaaiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr,,  aauu
pprrééaallaabbllee,,  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuii  pprréévvooiitt  llaa  ddoonnaattiioonn,,  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFééddéérraall,,  ddeess  tteerrrraaiinnss  ssuurr  lleessqquueellss  llee
tteerrmmiinnaall  sseerraa  éérriiggéé..   »»

EEnn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  cciinnqq  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn,,  lleess  AAuuttoorriittééss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  ««  llee  ddééllaaii  ppoouurr
pprréésseenntteerr  ll’’ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppoouurr  lleess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  [[ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ll''ooccttrrooii
                                                
3333       LLaa  ccoonnddiitt iioonn   pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  ppaarr  ll''iinn tteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess
CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess   TTrraannss ppoorrtt ss   ((SSCCTT))  aa  oocctt rrooyyééee  aauu   CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH,,  SS..AA..
ddee  CC..VV..  ((llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH))  ss tt iippuu llee  ::  "" OObbjjeett   ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   --  LLaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  oocctt rroo iiee  aauu   "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   llaa  ccoonncceess ss iioonn
ppoouurr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  5511,,446655..229977  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  dduu   PPoorrtt   ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  ppoouurr  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn ,,  ll''ooppéérraatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   ddee  llaa  jjeettééee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr
ppaaqquueebboottss ..    LLee  "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   ss ''eennggaaggee  àà  ccoonnss tt rruu iirree,,  eenn   ttaann tt   qquuee  ppaarrtt iiee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee
1155,,443399..331144  mm²²  dduu   tteerrrraaiinn   aauuqquueell  iill  eess tt   ffaaiitt   rrééfféérreennccee  àà  ll''AAnnttééccééddeenn tt   IIVV,,  lleeqquueell  tteerrrraaiinn   eess tt   aaccttuueelllleemmeenntt   pprroopprriiééttéé  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eett   ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  44,,770044..774477  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  tteerrrreess tt rree,,  uunn
éédd iiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaass ss aaggeerrss ,,  ll''aaccccèèss   dduu   tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss ,,  uunn   ss ttaatt iioonnnneemmeenntt   eett   llaa  vvoo iiee  dd ''aaccccèèss
ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouu ttee  CChhaann--KKaannaaaabb ,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  pp llaannss   ddeevvaann tt   êêtt rree  aapppprroouuvvééss   ppaarr  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee..""
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ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn]]  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree  éécchhuu  [[aauu  2277  mmaarrss  11999966]]  eett  qquuee  ccee  ddééllaaii  ccoouurrrraa  uunnee  ffooiiss  llaa  pprreemmiièèrree
ccoonnddiittiioonn  rreessppeeccttééee..   »»

LLaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffffiirrmmee  ««  qquuee  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddooiitt  ssuubbssééqquueemmmmeenntt,,  ddaannss
ll''eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  ééttuuddiieerr  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddeess  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess  ppoouurr
ddéétteerrmmiinneerr  ssii  ll''eennttrreepprriissee  rreemmpplliitt  llaa  ccoonnddiittiioonn  ééttaabblliiee  ddaannss  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ss''yy  rraappppoorrttaanntt,,  ccoommmmee  pprrééaallaabbllee
ppoouurr  ccoommmmeenncceerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn..  »»

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1100  aaooûûtt  11999900,,  llaa  SSCCTT  aa  aapppprroouuvvéé ,,   ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  dduu  PPUUMMEEXX  ppoorrttaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu
SSeeccrrééttaaiirree  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss,,  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ccoonncceessssiioonn  ddee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr
ccoonnssttrruuiirree  eett  eexxppllooiitteerr  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss  eett  uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..   3344

22.. LLee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  llaa  SSEEDDUUEE  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  llee  pprroojjeett  iinnttiittuulléé  ""JJeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""  eesstt  aauuttoorriisséé,,  ssuujjeett  àà  6644  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ddeevvrraa  rreemmpplliirr  aavvaanntt  eett  ppeennddaanntt  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee..     DDee  cceelllleess--ccii,,  1122  ssee  rraappppoorrtteenntt  àà  ddeess  aassppeeccttss  ddee  nnaattuurree  jjuurriiddiiqquuee  eett
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  uunnee  ssee  rrééffèèrree  àà  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  jjeettééee,,  1155  oonntt  ttrraaiitt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn
ddeess  eessppèècceess  mmaarriinneess,,  1188  ssoonntt  rreelliiééeess  aauuxx  aassppeeccttss  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  1133  àà  ll’’ééttaappee  dd’’ooppéérraattiioonn,,  44  àà
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  uunnee  eesstt  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ggéénnéérraallee..     LLaa  ccoonnddiittiioonn  1199  pprréévvooiitt  ««  qquu''eesstt  ssttrriicctteemmeenntt
iinntteerrddiittee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  ddee  ttoouutt  ttyyppee  oouu  ppiilliieerr  ppoouurr  llaa  jjeettééee  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee,,  sseeuull  ééttaanntt  aauuttoorriisséé,,
ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  ddaannss  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt,,  ssooiitt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  eexxpplliicciitteemmeenntt  ddééccrriitt  ddaannss
ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall..     LLaa  qquuaannttiittéé  eett  llee  ttyyppee  dd'' iinnssttaallllaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ffoouurrnniirr
lleess  sseerrvviicceess  qquu''eellllee  eenntteenndd  ooffffrriirr  nn''oonntt  ppaass  ééttéé  mmeennttiioonnnnééss  ddaannss  ccee  ddooccuummeenntt,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iillss  nnee  ssoonntt
ppaass  vviissééss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  aauuttoorriissaattiioonn..  »»   3355

33.. LLee  1111  mmaaii  11999933,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ééccrriitt  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ««  aapppprroouuvvee  llee
pprroojjeett  ttoouurriissttiiqquuee  PPuueerrttaa  MMaayyaa  »»  eett  qquuee,,  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiisseess  aauu  SSeeccrrééttaaiirree  ddeess  TTrraavvaauuxx
PPuubblliiccss  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll''ÉÉttaatt  ppoouurr  ««  qquu'' iill  aauuttoorriissee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee
pprroojjeett  ‘‘PPuueerrttaa  MMaayyaa’’  ddaannss  llaa  ZZoonnee  FFééddéérraallee  MMaarriittiimmee//TTeerrrreessttrree  »».. .. ..««  ppoouurr  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ccoommmmeenncceenntt
ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee..   »»  3366

                                                
3344       AAuuttoorriiss aatt iioonn   dd ''IInnvveess tt iiss ss eemmeenntt   ppoouurr  ll''IInnffrraass tt rruuccttuurree  PPoorrttuuaaiirree,,  àà  llaaqquueellllee  aa  ss oouuss ccrriitt   llee  ccoonnss eeiilllleerr  eexxééccuu tt iiff  ddee  llaa
CCoommmmiiss ss iioonn   ddee  pp llaann iiffiiccaatt iioonn   dduu   PPUUMMEEXX  eett   aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  llaa  SSCCTT,,  eenn   ddaattee  dduu   1100  aaooûûtt   11999900..
3355       DDooccuummeenntt   441100--33008888  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  dduu   SSoouuss --ss eeccrrééttaarriiaatt   àà  ll''ÉÉccoo lloogg iiee
((SSEEDDUUEE)),,  dduu   1199  ddéécceemmbbrree  11999900..
3366       LLeett tt rree  dduu   ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo   aauu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH,,  eenn   ddaattee  dduu   1111  mmaaii  11999933..    CCeett ttee  ccoommmmuunniiccaatt iioonn
aa  ééttéé  eennvvooyyééee  eenn   rrééppoonnss ee  àà  uunnee  lleett tt rree  eexxppéédd iiééee  ppaarr  llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  ddaannss   llaaqquueellllee  ll''eenn tt rreepprriiss ee  aaffffiirrmmee  ddéétteenn iirr  uunnee
ccoonncceess ss iioonn   oocctt rrooyyééee  ppaarr  llaa  SSEEDDUUEE,,  eenn   ffaavveeuurr  dd ''IInnmmoobbiilliiaarriiaa  LLaa  SSooll,,  eenn   ddaattee  dduu   3311  ddéécceemmbbrree  11998866..    LLaa  lleett tt rree  aajjoouu ttee  qquuee
ll''eenn tt rreepprriiss ee  "" rreemmpplliitt   ttoouuss   eett   cchhaaccuunn   ddeess   pprrééaallaabb lleess   iimmppooss ééss   ppaarr  llaa  SSEEDDUUEE  ((aauu jjoouurrdd ''hhuu ii  SSEEDDEESSOOLL)),,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee
ll''ÉÉttaatt ,,  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell;;   llee  PPllaann   dd iirreecctteeuurr  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  eett   ss eeuu llee  ddeemmeeuurree  eenn   ss uuss ppeennss   ll''aauu ttoorriiss aatt iioonn   dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  aauuxx  ffiinnss   dd ''oobb tteenn iirr  llee  ppeerrmmiiss   ddééffiinn iitt iiff..    LLaa  ccoonncceess ss iioonn   oocctt rrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT  aauu
CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  àà  ll''AAnnttééccééddeenn tt   VVIIII  iinndd iiqquuee  qquuee  "" IInnmmoobbiilliiaarriiaa  LLaa  SSooll,,  qquu ii  aappppaarrtt iieenn tt   aauu   mmêêmmee  ggrroouuppee  dd ''eenn tt rreepprriiss eess   qquuee  llee
CCoonnss oorrtt iiuumm  HH,,  aa  oobb tteennuu ,,  llee  2222  ddéécceemmbbrree  11998866  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  llaa  ccoonncceess ss iioonn   DDZZFF--113399//8866  ((DDooss ss iieerr  5533--2211338811))  ppoouurr  ll''uuss aaggee
eett   ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddee  llaa  ZZoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  tteerrrreess tt rree  dd ''uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  2255,,229977..8800  mm²²  ppoouurr  llaa  ddeess tt iinneerr  eexxcclluuss iivveemmeenntt   àà  ddeess
aaiirreess   ddee  rrééccrrééaatt iioonn   eett   ddee  ss eerrvv iicceess   ttoouurriiss tt iiqquueess   mmuulltt iipp lleess   àà  ll''eennddrroo iitt   ccoonnnnuu   ccoommmmee  PPllaayyaa  PPaarraaiiss oo ,,  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa
RRoooo ..""
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44.. LLee  2222  jjuuiilllleett  11999933,,  llaa  SSCCTT  aa  ooccttrrooyyéé   aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  llaa  ccoonncceessssiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,
ll''ooppéérraattiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo..  3377    LLaa
ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ssiiggnnaallee::  ""OObbjjeett  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn..  LLaa  ‘‘SSeeccrrééttaaiirreerriiee’’  ooccttrrooiiee  aauu
‘‘CCoonnssoorrttiiuumm  HH’’  llaa  ccoonncceessssiioonn  ppoouurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunnee  ssuurrffaaccee  ddee  5511,,446655..229977  mm22  ddee  llaa  zzoonnee
ffééddéérraallee  mmaarriittiimmee  dduu  PPoorrtt  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ll’’ooppéérraattiioonn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee
llaa  jjeettééee  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..     LLee  ‘‘CCoonnssoorrttiiuumm  HH’’  ss’’eennggaaggee  àà  ccoonnssttrruuiirree,,  ccoommmmee
ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ssuurr  uunnee  ssuurrffaaccee  ddee  1155,,443399..331144  mm22  dduu  tteerrrraaiinn  aauuqquueell  iill  eesstt  ffaaiitt
rrééfféérreennccee  àà  ll’’AAnnttééccééddeenntt  IIVV,,  lleeqquueell  tteerrrraaiinn  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  pprroopprriiééttéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee
QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  eett  ssuurr  uunnee  ssuurrffaaccee  ddee  44,,770044..774477  mm22  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriittiimmee  tteerrrreessttrree,,  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoouurr
ppaassssaaggeerrss,,  ll’’aaccccèèss  dduu  tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  uunn  ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  ppuubblliiqquuee  àà  llaa
rroouuttee  CChhaann--KKaannaaaabb,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ppllaannss  ddeevvaanntt  êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llaa  ‘‘SSeeccrrééttaaiirreerriiee’’..""

55.. LL''AAnnttééccééddeenntt  XX  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  àà  ll''eennttrreepprriissee  ppaarr  llaa  SSCCTT  iinnddiiqquuee  ««  qquu''aauuxx  tteerrmmeess  ddee
ll''AArrttiiccllee  ttrraannssiittooiirree  VVII,,  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ooppttéé  ppoouurr  qquuee  cceettttee  ccoonncceessssiioonn  ssooiitt  rrééggiiee,,
qquuaanntt  àà  ssoonn  ooccttrrooii,,  ppaarr  ccee  qquuii  yy  eesstt  pprréévvuu  ((LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss))..3388

66.. LL''AAnnttééccééddeenntt  VVII  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT  àà  llaa  ccoommppaaggnniiee  llee  2222  jjuuiilllleett  119999333399  ssttiippuullee
qquuee  llee  1199  jjuuiinn  11999922,,  llaa  SSEEDDUUEE  ««  aa  éémmiiss  uunn  rraappppoorrtt  ffaavvoorraabbllee  ccoonncceerrnnaanntt  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  »»  aauuqquueell  llaa  ccoonncceessssiioonn  rrééffèèrree,,  eett  aajjoouuttee
qquuee  SSEEDDEESSOOLL  ((SSeeccrrééttaaiirreerriiee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall))  aa  rraattiiffiiéé  ccee  rraappppoorrtt  llee  2266  mmaaii  11999933..    DD''aauuttrree  ppaarrtt,,
llaa  ccoonnddiittiioonn  cciinnqq  ddee  llaa  mmêêmmee  ccoonncceessssiioonn  ssttiippuullee  qquuee  ««  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee
dd''ooccttrrooii  ddee  ccee  ttiittrree,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ddeevvrraa  pprréésseenntteerr  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  llee  pprroojjeett  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx,,
lleeqquueell  ccoonnttiieennddrraa  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  ((.. .. ..))  ee))  llaa  ddéécciissiioonn  [[""ddiiccttaammeenn""]]  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  »»..     EEnn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreeççuuee,,  llaa  SSEEDDUUEE  aa  éémmiiss
uunnee  RRééssoolluuttiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall4400   ffaavvoorraabbllee  llee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""4411,,  aauuttoorriissaattiioonn  qquuii  ffuutt  pprroorrooggééee,,  llee  1199  jjuuiinn  11999922..    LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  nnee
ppoossssèèddee  ppaass  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuaanntt  àà  ssaavvooiirr  ss’’iill  eexxiissttee  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ffaavvoorraabbllee
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  aauuqquueell  rrééffèèrree  ll''AAnnttééccééddeenntt  VVII  ddee  llaa
ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  SSCCTT,,  ddooccuummeenntt  éémmiiss  ppaarr  llaa  SSEEDDUUEE  llee  1199  jjuuiinn  11999922,,  eett  rraattiiffiiéé  ppaarr  SSEEDDEESSOOLL  llee  2266  mmaaii
11999933..

                                                
3377       CCoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   FFééddéérraall,,  ppaarr  ll''eenn tt rreemmiiss ee  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess   CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess
TTrraannss ppoorrtt ss   aa  oocctt rrooyyééee  àà  CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  llee  2222  jjuu iilllleett   11999933..
3388       LL’’aarrtt iiccllee  tt rraannss iittoo iirree  ss iixxiièèmmee  ddee  llaa  LLooii  ss uurr  lleess   PPoorrtt ss   ss tt iippuu llee  qquuee  "" lleess   ppeerrss oonnnneess   pphhyyss iiqquueess   oouu   mmoorraalleess   qquu ii  oonn tt   ddééppooss éé
ddeess   ppéétt iitt iioonnss   aauu   mmoommeenntt   ddee  ll''eenn tt rrééee  eenn   vv iigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii,,  eett   qquu ii  oonn tt   rreemmppllii  lleess   eexxiiggeenncceess   ddee  cceett ttee  ddeerrnn iièèrree  ppoouurr
ll''oobb tteenn tt iioonn   ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn ,,  ppeerrmmiiss   oouu   aauu ttoorriiss aatt iioonn   ppoouurrrroonn tt   cchhooiiss iirr,,  aauuxx  ffiinnss   ddee  lleeuurr  oocctt rroo ii,,  dd ''êêtt rree  aass ss uu jjeett tt iieess   aauuxx
ddiiss ppooss iitt iioonnss   ddee  cceett ttee  lloo ii,,  oouu   bb iieenn ,,  aauuxx  dd iiss ppooss iitt iioonnss   ddeess   LLooiiss   ddee  NNaavviiggaatt iioonn   eett   CCoommmmeerrccee  MMaarriitt iimmeess   eett   VVooiieess   GGéénnéérraalleess
ddee  CCoommmmuunniiccaatt iioonn ..""
3399       CCoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   FFééddéérraall,,  ppaarr  ll''eenn tt rreemmiiss ee  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess   CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess
TTrraannss ppoorrtt ss   aa  oocctt rrooyyéé  àà  CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  llee  2222  jjuu iilllleett   11999933..
4400       LLaa  RRééss oo lluu tt iioonn   dd’’iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  eess tt   llee  ddooccuummeenntt   éémmiiss   eenn   ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ll’’aarrtt iiccllee  2200  dduu   RRIIEE  ::  ““UUnnee  ffoo iiss
aannaallyyss ééee  ll’’ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu   ll’’aacctt iivv iittéé  eenn   qquueess tt iioonn ,,  pprrééss eenn ttééee  ss oouuss   llaa  ffoorrmmee
aapppprroopprriiééee,,  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSEEMMAARRNNAAPP]]  ffoorrmmuullee  eett   ccoommmmuunniiqquuee  aauuxx  iinn ttéérreess ss ééss   llaa  rrééss oo lluu tt iioonn   ccoorrrreess ppoonnddaann ttee  ddaannss
llaaqquueellllee  eellllee  ppeeuu tt ::  II--  AAuuttoorriiss eerr  llaa  rrééaalliiss aatt iioonn   ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu   ll’’aacctt iivv iittéé  pprroo jjeettéé  ss eelloonn   lleess   tteerrmmeess   eett   ccoonnddiitt iioonnss   ccoonntteennuuss
ddaannss   ll’’ééttuuddee  ccoorrrreess ppoonnddaann ttee;;   IIII--  AAuuttoorriiss eerr  llaa  rrééaalliiss aatt iioonn   ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu   ll’’aacctt iivv iittéé  pprroo jjeettéé  ss oouuss   ccoonnddiitt iioonn   ddee  llaa
mmooddiiffiiccaatt iioonn   oouu   ddee  llaa  rreellooccaalliiss aatt iioonn   dduu   pprroo jjeett ,,  oouu   IIIIII--  rreeffuuss eerr  llaadd iittee  aauu ttoorriiss aatt iioonn””    ÉÉggaalleemmeenntt   aappppeellééee  ddaannss   llee  tteexxttee
““aauu ttoorriiss aatt iioonn   eennvviirroonnnneemmeennttaallee””  oouu   ““ddéécciiss iioonn   eennvviirroonnnneemmeennttaallee””..
4411       DDooccuummeenntt   441100--33008888  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  dduu   SSoouuss --ss eeccrrééttaarriiaatt   àà  ll''ÉÉccoo lloogg iiee
((SSEEDDUUEE)),,  dduu   1199  ddéécceemmbbrree  11999900..



--2255--

77.. LLee  2233  ddéécceemmbbrree  11999933,,  llaa  SSCCTT  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ««  ppoouurrrraa  ccoommmmeenncceerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  ssuujjeett  àà  ll''aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  aauu
DDéévveellooppppeemmeenntt  SSoocciiaall  »»..     LLee  ddooccuummeenntt  aajjoouuttee  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  aauuttoorriissééss  ««  ddeevvrraa  ssee
ccoonnffoorrmmeerr  àà  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  ddaannss  ll''aauuttoorriissaattiioonn  »»  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  éémmiissee  ppaarr  llaa  SSEEDDUUEE  eenn  11999900  eett
pprréécciissee  qquuee  ::  ««  aavvaanntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ssuurr  llaa  tteerrrree  ffeerrmmee  aaddjjaacceennttee  àà
llaa  jjeettééee,,  llee  pprroojjeett  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeevvrraa  êêttrree  pprréésseennttéé  ppoouurr  aapppprroobbaattiioonn  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSCCTT]],,  llee
ttoouutt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  pprreemmiièèrree  eett  cciinnqquuiièèmmee  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn..  »»  4422

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1122  aaooûûtt  11999944,,  ll'' IINNEE  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  ::  ««  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett  [[JJeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell]]  ppeeuuvveenntt  ccoommmmeenncceerr..   »»  4433

22.. LLee  1133  sseepptteemmbbrree  11999944,,  llaa  vveennttee  dduu  tteerrrraaiinn,,  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll''ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  aauu
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  eesstt  rrééaalliissééee  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  rreemmiissee  eett  rréécceeppttiioonn..    LLaa  ddoonnaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
FFééddéérraall,,  llee  ttoouutt  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddeemmeeuurree  eenn  ssuussppeennss..4444

33.. LLee  1166  ddéécceemmbbrree  11999966,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ss''aaddrreessssee  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  PPoorrttss  eett  ddeess
AAffffaaiirreess  ddee  llaa  MMaarriinnee  MMaarrcchhaannddee  ddee  llaa  SSCCTT  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ssoonn  ddooccuummeenntt  ddaattéé  dduu  2222  jjuuiilllleett  11999933,,  eett  ddaannss
lleeqquueell  ssoonntt  ssiiggnnaallééeess  lleess  eexxiiggeenncceess  eett  lleess  ddéémmaarrcchheess  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  rrééaalliisseerr  llaa  ddoonnaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  FFééddéérraall  dd''uunnee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrraaiinn  aaccqquuiiss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll''ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ((llee  1133
sseepptteemmbbrree  11999944))..     LLee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssiiggnnaallee  qquu'' iill  ««  ddééttiieenntt  ddééjjàà  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ddooccuummeennttss  rreeqquuiiss  ppoouurr
ccoonncclluurree  ll''aaccttee  ddee  ddoonnaattiioonn  aapppprroopprriiéé  »»  eett  rreeqquuiieerrtt  ddee  llaa  SSCCTT  qquu''eellllee  lluuii  iinnddiiqquuee  ««  ll''eennddrrooiitt  eett  llaa  ddaattee  ooùù
ddeevvrraa  ssee  ffaaiirree  llaa  ddoonnaattiioonn..  »»  4455

44.. LLee  2200  ddéécceemmbbrree  11999966,,  ll'' IINNEE,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ppoouurr  llaa  RRéégglleemmeennttaattiioonn
ÉÉccoollooggiiqquuee  eett  ll'' IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall,,  ««  aauuttoorriissee  ll’’eennttrreepprriissee  CCoonnssoorrcciioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy  PPrroommoocciioonneess
IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH,,  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  àà  ccoonnssttrruuiirree  eett  àà  eexxppllooiitteerr  lleess  oouuvvrraaggeess  aauuxxqquueellss  rrééffèèrree  llee  sseeccoonndd  aalliinnééaa  ddee
llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn,,  qquuii  ccoonnssiisstteenntt  eenn::  11..   ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree  ((ééddiiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr
ppaassssaaggeerrss))    22..   lleess  eessppaacceess  oouuvveerrttss  ((aaccccèèss  dduu  tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss))  eett  33..   llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt
((ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett  vvooiieess  dd''aaccccèèss  ppuubblliiqquueess))..   »»4466    LL’’aauuttoorriissaattiioonn  ééttaaiitt  ssuujjeettttee  àà  ssiixx  tteerrmmeess  eett  ddiixx  sseepptt
ccoonnddiittiioonnss..

                                                
4422       DDooccuummeenntt   ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   ddeess   CCoonncceess ss iioonnss   ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddeess   PPoorrtt ss   eett   ddee  llaa  MMaarriinnee  MMaarrcchhaannddee  ddee  llaa
SSCCTT,,  eenn   ddaattee  dduu   2233  ddéécceemmbbrree  11999933..
4433       DDooccuummeenntt   77885533  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   1122  aaooûûtt   11999944..    LLee
ddooccuummeenntt   aavveerrtt iitt   qquuee  lleess   tt rraavvaauuxx  ppeeuuvveenn tt   ccoommmmeenncceerr  "" àà  ccoonnddiitt iioonn   qquu ''iillss   ss ee  ddéérroouulleenn tt   ddaannss   llaa  ss tt rriiccttee  oobbss eerrvvaatt iioonn   ddeess
dd iiss ppooss iitt iioonnss   ccoonntteennuueess   aauuxx  DDooccuummeenntt   441100--33008888  eett   ddeess   1166  eexxiiggeenncceess   tteecchhnniiqquueess ..""
4444       TTiitt rree  ddee  tt rraannss llaatt iioonn   eett   ddee  rréécceepp tt iioonn   dduu   tteerrrraaiinn   rreeççuu   ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ,,  llee  PPrrééss iiddeenn tt   ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  eett   llee  PPrrééss iiddeenn tt   dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH
4455       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess   PPoorrtt ss   eett   ddee  llaa  MMaarriinnee  MMaarrcchhaannddee  ddee  llaa  SSCCTT,,  eenn   ddaattee  dduu   1166
ddéécceemmbbrree  11999966..
4466       DDooccuummeenntt   0088116688  eenn   ddaattee  dduu   2200  ddéécceemmbbrree  11999966,,  eennvvooyyéé  aauu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa
RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  eett   IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall..
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55.. DDaannss  ccee  mmêêmmee  ddooccuummeenntt  dduu  2200  ddéécceemmbbrree  11999966,,  ll'' IINNEE  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ««nn''aauuttoorriissee
ppaass  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  lliiééss  àà  ddeess  uussaaggeess  ttoouurriissttiiccoo--ccoommmmeerrcciiaall  ccoommpprriiss  ddaannss  ll''aaiirree  ddee  4477,,117788..8800  mm²² ,,
mmeennttiioonnnnééss  ddaannss  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  pprréésseennttééee»»  ((ÉÉIIEE--9966))..4477

66.. EEnn  ddaattee  dduu  1100  fféévvrriieerr  11999977,,  sseelloonn  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouummiissee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH,,  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree
ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT,,  nn''aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  rreennccoonnttrrééee..     CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llaa  ddoonnaattiioonn  dduu
tteerrrraaiinn,,  ddeerrnniièèrree  eexxiiggeennccee  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  nn''aa  ppaass  eeuu  lliieeuu..    SSeelloonn  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess,,  llaa  ccoonnddiittiioonn  cciinnqq,,  aalliinnééaa  ee))  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ((llee  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà
ccoommpptteerr  ddee  ll''ooccttrrooii  dduu  ttiittrree  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llaa  ddéécciissiioonn  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree))
eesstt  ccoonnddiittiioonnnneellllee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree..

22.. PPrroorrooggaattiioonnss

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  ddiivveerrsseess  pprroorrooggaattiioonnss  aaccccoorrddééeess  ppaarr  llaa
SSEEDDUUEE  eett  ppaarr  ll'' IINNEE  ppoouurr  lleess  ffiinnss  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà
CCoozzuummeell""  vviioolleenntt  ««llee  pprriinncciippee  ggéénnéérraall  ddee  ddrrooiitt  sseelloonn  lleeqquueell  uunn  aaccttee  iinneexxiissttaanntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  vvaalliiddeemmeenntt
pprroorrooggéé..     AAiinnssii,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn,,  ccoommmmee  llaa  qquuaattrriièèmmee,,  ffuurreenntt  aaccccoorrddééeess  uunnee  ffooiiss  llee  ddééllaaii  ddeess
pprrééccééddeenntteess  pprroorrooggaattiioonnss  eexxppiirréé»»..

LLeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  aaffffiirrmmeenntt  ««  qquu''eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ll''aarrgguummeenntt  ssee
rraappppoorrttaanntt  aauu  ccaarraaccttèèrree  iirrrréégguulliieerr  ddeess  pprroorrooggaattiioonnss,,  iill  ddooiitt  êêttrree  mmeennttiioonnnnéé  qquuee,,  bbiieenn  qquu'' iill  ssooiitt  vvrraaii  qquuee  cceess
ddeerrnniièèrreess  ffuurreenntt  aaccccoorrddééeess  aapprrèèss  ll''eexxppiirraattiioonn  ddeess  ddééllaaiiss,,  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  vvrraaii  qquuee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  lleess  aa
ddeemmaannddééeess  aavvaanntt  ll''eexxppiirraattiioonn  ddee  cceess  ddééllaaiiss  »»..     LLeess  rreettaarrddss  eenn  qquueessttiioonn  ««  rrééssuulltteenntt  dduu  tteemmppss  rreeqquuiiss  ppaarr
ll’’aauuttoorriittéé  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  ddee  ffaaççoonn  aapppprrooffoonnddiiee,,  llee  ssuujjeett  àà  éévvaalluueerr..     DDaannss  llee  pprréésseenntt  ccaass,,  sseeuull  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH
aa  ssuubbii  uunn  pprrééjjuuddiiccee  eenn  rraaiissoonn  ddee  cceess  rreettaarrddss  aaddmmiinniissttrraattiiffss;;  ccee  nnee  ssoonntt  llàà  aauuccuunneemmeenntt  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess
ssuusscceeppttiibblleess  ddee  nnuuiirree  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  oouu  qquuii  iimmpplliiqquueenntt  uunn  mmaannqquuee  ddee  ddiilliiggeennccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss
ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee
ll’’eennvviirroonnnneenntt..     IIll  sseerraaiitt  iinnccoonnggrruu,,  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquuee,,  dduu  sseeuull  ffaaiitt  ddee  ll’’éécchhééaannccee  dduu  ddééllaaii
ééttaabbllii,,  lleess  aauuttoorriittééss  ddooiivveenntt  éémmeettttrree  ddeess  jjuuggeemmeennttss  ddee  vvaalleeuurr  ssaannss  ffoonnddeemmeenntt  ssoolliiddee;;  cc’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquuee  lleess
pprroorrooggaattiioonnss  oonntt  oobbééii  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt
ssooiieenntt  ddûûmmeenntt  rreessppeeccttééeess  eett  qquuee  ssooiieenntt  pprréésseerrvveerr  eett  ccoonnsseerrvveerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’ééqquuiilliibbrree  ééccoollooggiiqquuee""..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffffiirrmmee  qquuee  ::  ««  ssii  ll’’aauuttoorriittéé  nn''aa  ppaass  ddoonnnnéé  ddee  rrééppoonnssee  iimmmmééddiiaattee  [[aauuxx  ddeemmaannddeess
ddee  pprroorrooggaattiioonn]]  cc ''eesstt  qquu''eellllee  aa  pprriiss  llee  tteemmppss  rreeqquuiiss  ppoouurr  ss''aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppeennddaanntt  llee
ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroojjeett  »»..     IIll  aaffffiirrmmee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ««lleess  pprroorrooggaattiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  oonntt  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee
ssuussppeennddrree  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx,,  eenn  ccoonnssééqquueennccee  ddee  qquuooii,,  ll''aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  aayyaanntt
ééttéé  éémmiissee  ccoonnddiittiioonnnneelllleemmeenntt,,  ll’’aauuttoorriittéé  ddeevvaaiitt  aalloorrss  ss''aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt,,  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee,,  ddeess  eexxiiggeenncceess
pprréévvuueess  aauuxxddiitteess  ccoonnddiittiioonnss»»..

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1122  nnoovveemmbbrree  11999911,,  llaa  SSEEDDUUEE  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  dd''uunnee  aannnnééee,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  2211
ooccttoobbrree  11999911,,  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""..4488    LLaa  ddeemmaannddee  ddee

                                                
4477       DDooccuummeenntt   0088116688  dduu   2200  ddéécceemmbbrree  11999966,,  eennvvooyyéé  àà  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa  RRéégglleemmeennttaatt iioonn
ÉÉccoolloogg iiqquuee  eett   IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall..
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pprroorrooggaattiioonn  vviissaaiitt  àà  ffaaiirree  rreeppoorrtteerr  ll’’éécchhééaannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn
ssooiitt  ddéélliivvrrééee..

22.. LLee  1199  jjuuiinn  11999922,,  llaa  SSEEDDUUEE  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  dd''uunnee  aannnnééee,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjuuiinn  11999922,,
ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""..4499    LLaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  vviissaaiitt  àà
ffaaiirree  rreeppoorrtteerr  ll’’éécchhééaannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ssooiitt  ddéélliivvrrééee..

33.. LLee  2222  nnoovveemmbbrree  11999933,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  aa
iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee::  ««  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ppeeuutt  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ppuuiissqquuee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eesstt  éécchhuuee  »»  5500..     LLee  ddooccuummeenntt  eexxpplliiqquuee  qquuee  ««  àà  cceettttee  ddaattee,,  ll''aavviiss  ddee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx
rreeqquuiiss  ppaarr  llaa  ccoonnddiittiioonn  ssooiixxaannttee--ddeeuuxx  ((6622))  nn''aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  rreeççuuee  eett  qquuee  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ddééllaaii  nn''aayyaanntt
ééttéé  ooccttrrooyyééee  qquuee  ppoouurr  aann,,  llee  ddééllaaii  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  eexxppiirréé..   »»

44.. LLee  33  ddéécceemmbbrree  11999933,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  rrééppoonndduu  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn
EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  qquu'' iill  ccoonnssiiddéérraaiitt  ««  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  vvaalliiddee,,  llaa  ddéécciissiioonn  ffaavvoorraabbllee  ssuurr  ll'' iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ssoonn  éémmiissssiioonn  ddeemmeeuurraanntt  iinncchhaannggééeess  eett  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll''éécchhééaannccee
ccoonnssttiittuuaanntt  sseeuulleemmeenntt  uunn  ccoonnttrreetteemmppss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssuurrmmoonnttaabbllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd''uunnee  ddeemmaannddee  qquuee  nnoouuss  vvoouuss
ssoouummeettttrroonnss  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn,,  ppoouurr  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  lloorrssqquuee  llaa  SSCCTT  éémmeettttrraa  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  llee  ddéébbuutt  ddeess
ttrraavvaauuxx..  »»  5511

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  44  jjaannvviieerr  11999944,,  llee    CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ssoolllliicciittéé  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn
EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  118800  jjoouurrss  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  éémmiissee  llee  1199  ddéécceemmbbrree
11999900,,  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddee  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell..""  5522    LL’’eennttrreepprriissee  iinnffoorrmmaa  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  qquuee  ""llee  2222  ddéécceemmbbrree  11999933  nnoouuss  aavvoonnss  rreeççuu  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett
ddeess  TTrraannssppoorrttss  uunn  ddooccuummeenntt  ooffffiicciieell  lliibbeelllléé  OOFF..111122..220011..--22449977//9933,,  nnoouuss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’eennttrreepprreennddrree  lleess
ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..""  DDaannss  llee  ddooccuummeenntt,,  ll’’eennttrreepprriissee  ssoouulliiggnnee  qquuee  ""ddaannss  llee
bbuutt  ddee  rreemmpplliirr  llaa  ccoonnddiittiioonn  NNuumméérroo  33  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888  éémmiissee  ppaarr  cceettttee  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  llee  1199
ddéécceemmbbrree  11999900,,  eellllee  nnoouuss  aaccccoorrddee  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  118800  jjoouurrss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  441100--0022220088
éémmiissee  ppaarr  cceettttee  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  àà  vvoottrree  ddiiggnnee  cchhaarrggee""..

22.. LLee  77  mmaarrss  11999944,,  ll''eennttrreepprriissee  aa  rreennoouuvveelléé  ssaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee
NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ddaannss  ll''éévveennttuuaalliittéé  ooùù  cceettttee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ««  eessttiimmee  qquuee
lleess  rraaiissoonnss  eett  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleessqquueelllleess  ll''éémmiissssiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  441100--33008888  ddee  ddéécceemmbbrree
11999900  ssee  ffoonnddee  nnee  ssoonntt  pplluuss  vvaalliiddeess,,  eett  qquuee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  nnee
ppeeuutt  aalllleerr  ddee  ll''aavvaanntt  àà  ll''eennddrrooiitt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  aauuttoorriisséé,,  eellllee  ddooiitt  eenn  iinnffoorrmmeerr  ll''eennttrreepprriissee,,  eenn  mmoottiivvaanntt  ssaa
ddéécciissiioonn  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee  ll''aarrttiiccllee  1166  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  »»  5533

                                                                                                                                                            
4488       DDooccuummeenntt   441100--0022664444,,  ss iiggnnéé  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  ddee  llaa
SSEEDDUUEE,,  eenn   ddaattee  dduu   1122  nnoovveemmbbrree  11999911..
4499       DDooccuummeenntt   441100--00220088  ss iiggnnéé  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE,,
eenn   ddaattee  dduu   1199  jjuu iinn   11999922..
5500       DDooccuummeenntt   001100889922  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aaddrreess ss éé  aauu   PPrrééss iiddeenn tt   dduu   CCoonnss eeiill
dd ''aaddmmiinn iiss tt rraatt iioonn   dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH,,  2222  nnoovveemmbbrree  11999933..
5511       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   33  ddéécceemmbbrree  11999933..
5522       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   44  jjaannvviieerr  11999944..
5533       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   77  mmaarrss   11999944..
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33.. LLee  1133  aavvrriill  11999944,,  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  iinnffoorrmméé  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu''uunnee  nnoouuvveellllee
pprroorrooggaattiioonn  lluuii  ééttaaiitt  aaccccoorrddééee  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn,,  ccoommppttee  tteennuu  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll''eennttrreepprriissee  aavvaaiitt  eenn  ssaa  ppoosssseessssiioonn
ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  llaa  SSCCTT  ppoouurr  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  eett  qquuee  ««  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  tteecchhnniiqquueess  ddaannss  lleessqquueelllleess
ll''aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  11999900  aa  ééttéé  éémmiissee  nn''oonntt  ppaass  cchhaannggéé   àà  cceettttee  ddaattee ..   »»  5544    CCee  ddooccuummeenntt
nnee  ffaaiitt  ppaass  mmeennttiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  eennvvooyyéé  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  llee
2222  nnoovveemmbbrree  11999933  qquuii  ll''aavviissaaiitt  qquu''eellllee  nnee  ddiissppoossaaiitt  pplluuss  dd''uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eenn
vviigguueeuurr,,  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppoouurr  uunn  aann  ééttaanntt  éécchhuuee..

44.. LLee  1111  ooccttoobbrree  11999944  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ssoolllliicciittéé  aauupprrèèss  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  uunnee  nnoouuvveellllee
pprroorrooggaattiioonn  dd''uunn  aann  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..   5555    LL’’eennttrreepprriissee  ssoouulliiggnnee  qquu’’""eellllee  aa  ccoonnssttaammmmeenntt
rreessppeeccttéé  ccee  qquuii  ééttaaiitt  ééttaabbllii  ddaannss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888,,  ccoommmmee  eellllee  aa  ééttéé  eexxhhoorrttééee  ddee  llee  ffaaiirree  eenn  vveerrttuu  dduu
ddeerrnniieerr  ppaarraaggrraapphhee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  pprroorrooggaattiioonn  éémmiissee  ppaarr  cceettttee  aauuttoorriittéé  llee  1133  aavvrriill  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss""..

55.. LLee  1166  ddéécceemmbbrree  11999944,,  ll'' IINNEE  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  nnoouuvveellllee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  336655  jjoouurrss  ffrraannccss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu
1144  ooccttoobbrree  11999944,,  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..""  5566

66.. LLee  88  nnoovveemmbbrree  11999955,,  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  nnoouuvveellllee  pprroorrooggaattiioonn  jjuussqquu''aauu  1144
ooccttoobbrree  11999966  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  dduu  pprroojjeett..5577    LLaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  aavvaaiitt  ppoouurr  oobbjjeett
ddee  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  dduu  pprroojjeett,,  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  lleess  ppaarraacchheevveerr  eett  dd’’êêttrree  aaiinnssii  eenn
mmeessuurree  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn..    LLeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eexxhhoorrttèèrreenntt  ll’’eennttrreepprriissee  àà
""ccoonnttiinnuueerr  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  tteerrmmeess  ffiixxééss  eett  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ééttaabblliieess  ppaarr  cceett
IInnssttiittuutt  ppoouurr  llee  pprroojjeett  qquuii  nnoouuss  ooccccuuppee""..

77.. LLee  22  jjuuiilllleett  11999966,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ssoolllliicciittéé  uunn  ddééllaaii  aaddddiittiioonnnneell  ddee  118800  jjoouurrss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  1155
ooccttoobbrree  11999966  ,,  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..5588    DDaannss  ssaa  ddeemmaannddee,,  ll’’eennttrreepprriissee  rreeqquuiieerrtt  uunnee
pprroorrooggaattiioonn  ""ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  ccoommppaaggnniiee  qquuee  jjee  rreepprréésseennttee  dd’’êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  ppaarraacchheevveerr  lleess  ttrraavvaauuxx
nnéécceessssiittééss  ppaarr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ddaannss  ll’’îîllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  eenn
ccoonnffoorrmmiittéé  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee""..

33.. PPrroorrooggaattiioonn  ddee   ll''aauuttoorriiss aattiioonn  ee nnvviirroonnnnee mmee nnttaallee   dduu  1133  aavvrriill  11999944

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssiiggnnaalleenntt  ««  qquu''aauu  mmoommeenntt  dd''ooccttrrooyyeerr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn  [[ddee
ll''aauuttoorriissaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eenn  aavvrriill  11999944]],,  ll’’aauuttoorriittéé  aauurraaiitt  ddûû  ccoonnssiiddéérreerr  llee  ffaaiitt  qquu''àà  ppaarrttiirr  ddee
11999933  --  aavveecc  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eett  ll''ooccttrrooii  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  --  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn
nn''ééttaaiitt  pplluuss  llee  mmêêmmee  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  eenn  aallllaaiitt  ddee  mmêêmmee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  iimmppaaccttss
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ggéénnéérrééss  ppaarr  ssaa  rrééaalliissaattiioonn  »»..     SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ««  cceeccii  ssiiggnniiffiiee  qquuee

                                                
5544       DDooccuummeenntt   22774411  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ss iiggnnéé  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess   iimmppaacctt ss   eett
rriiss qquueess   eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  eenn   ddaattee  dduu   1133  aavvrriill  11999944..
5555       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aaddrreess ss ééee  aauu   DDiirreecctteeuurr  ddeess   IImmppaacctt ss   eett   RRiiss qquueess   EEnnvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  eenn   ddaattee  dduu   1111  ooccttoobbrree
11999944..
5566       DDooccuummeenntt   1111223300  ss iiggnnéé  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  ll''IINNEE,,  eenn   ddaattee  dduu   1166
ddéécceemmbbrree  11999944..
5577       DDooccuummeenntt   0055002299  ss iiggnnéé  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   88  nnoovveemmbbrree  11999955..
5588       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aaddrreess ss ééee  aauu   DDiirreecctteeuurr  ddeess   IImmppaacctt ss   eett   RRiiss qquueess   EEnnvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  eenn   ddaattee  dduu   22  jjuu iilllleett   11999966..



--2299--

ll''oonn  aauurraaiitt  ddûû  éévvaalluueerr  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  iimmpplliiqquuee  uunnee  aapppplliiccaattiioonn
rrééttrrooaaccttiivvee  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss..   »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aajjoouuttee  ««  qquu'' iill  eesstt  iinneexxaacctt  ddee  pprréétteennddrree  qquuee,,  ll’’aauuttoorriittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  aauu  mmoommeenntt  dd''éémmeettttrree  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  ddeevvaaiitt
ccoonnssiiddéérreerr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll''oobbjjeett  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  aavvaaiitt  cchhaannggéé  ppuuiissqquu’’eenn  rrééaalliittéé  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss
ssiittuuéé  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  nn’’aa  ppaass  cchhaannggéé..     EEnn  11999900,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
aa  ééttéé  aauuttoorriissééee,,  ll’’aauuttoorriittéé  aa  éévvaalluuéé  llee  PPrroojjeett  ddee  jjeettééee..     LLee  1133  aavvrriill  11999944,,  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  ffuutt  ccoonnccééddééee  llaa
ttrrooiissiièèmmee  pprroorrooggaattiioonn,,  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ffaaiissaaiitt  ttoouujjoouurrss  rrééfféérreennccee  àà  ll''aauuttoorriissaattiioonn  dduu  PPrroojjeett  ddee
jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  »»..

LLaa  ccoonndduuiittee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé,,  ssoouuttiieenntt  llaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ««  eesstt,,  eett  aa  ééttéé  ccoonnssttaannttee  ppuuiissqquuee,,
ccoommmmee  iill  aa  ééttéé  eexxppoosséé,,  ll''aauuttoorriittéé  qquuii  ééttaaiitt  cchhaarrggééee  dd''éévvaalluueerr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  oouuvvrraaggeess  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee
eennvviirroonnnneemmeennttaall  nnee  ppoouuvvaaiitt  ooccttrrooyyeerr  àà  ll’’ÉÉIIEE--9900  llaa  ppoorrttééee  dd''uunn  pprroojjeett  gglloobbaall  oouu  iinnttééggrraall,,  ppuuiissqquuee,,  lloorrssqquu''eellllee
aa  ééttéé  iinnffoorrmmééee,,  eenn  11999900,,  ddee  ll''éévvaalluuaattiioonn  ss''yy  rraappppoorrttaanntt,,  eellllee  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquu''éévvaalluueerr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
ddeess  ttrraavvaauuxx  qquuii  ééttaaiieenntt  aalloorrss  pprroojjeettééss  eett  aauuttoorriissééss  »»..

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1100  aaooûûtt  11999900,,  llaa  SSCCTT  aa  aapppprroouuvvéé,,  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  dduu  PPUUMMEEXX  ppoorrttaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu
SSeeccrrééttaaiirree  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss,,  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ccoonncceessssiioonn  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr
ccoonnssttrruuiirree  eett  eexxppllooiitteerr  uunn  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss  eett  uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..   5599

22.. LLee  1199  jjuuiilllleett  11999933,,  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eesstt  ppuubblliiééee  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eett
eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  àà  cceettttee  ddaattee ..   LLaa  llooii  iinncclluutt  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt  ::  ""tteerrmmiinnaall""..6600

33.. LLee  2222  jjuuiilllleett  11999933,,  llaa  SSCCTT  aa  ooccttrrooyyéé  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  llaa  ccoonncceessssiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,
ll''ooppéérraattiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc   ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ddaannss  llee  ppoorrtt  ddee  CCoozzuummeell..6611

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1133  aavvrriill  11999944,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  aaccccoorrddéé  uunnee
pprroorrooggaattiioonn  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee   ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llee    CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ««  aa  oobbtteennuu  ddee  llaa  SSCCTT,,

                                                
5599       AAuuttoorriiss aatt iioonn   dd ''IInnvveess tt iiss ss eemmeenntt   ppoouurr  ll''IInnffrraass tt rruuccttuurree  PPoorrttuuaaiirree  ss iiggnnééee  ppaarr  llee  CCoonnss eeiilllleerr  eexxééccuu tt iiff  ddee  llaa  CCoommmmiiss ss iioonn   ddee
pp llaann iiffiiccaatt iioonn   dduu   PPUUMMEEXX  eett   aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  llaa  SSCCTT..
6600     LLaa  LLooii  ss uurr  lleess   PPoorrtt ss   dduu   1199  jjuu iilllleett   11999933  ddééffiinn iitt   "" tteerrmmiinnaall""   ccoommmmee::  "" ll''uunn iittéé  ééttaabb lliiee  ddaannss   uunn   ppoorrtt   ooùù   àà  ll''eexxttéérriieeuurr  ddee  cceelluu ii--
ccii,,  ccoommppooss ééee  ddeess   oouuvvrraaggeess ,,  iinnss ttaallllaatt iioonnss   oouu   ss uurrffaacceess ,,  yy   ccoommpprriiss   ss eess   zzoonneess   dd ''eeaauu ,,  qquu ii  ppeerrmmeett   llaa  rrééaalliiss aatt iioonn   ccoommppllèèttee
ddeess   ooppéérraatt iioonnss   ppoorrttuuaaiirreess   aauuxxqquueelllleess   eellllee  eess tt   ddeess tt iinnééee"" ..
6611       LLaa  ccoonnddiitt iioonn   pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt   ffééddéérraall,,  ppaarr  ll''iinn tteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess
CCoommmmuunniiccaatt iioonnss   eett   ddeess   TTrraannss ppoorrtt ss   ((SSCCTT))  aa  oocctt rrooyyééee  aauu   CCoonnss oorrcciioo   ddee  DDeess aarrrroo lllloo   yy   PPrroommoocciioonneess   IInnmmoobbiilliiaarriiaass   HH,,  SS..AA..
ddee  CC..VV..  ((llee  CCoonnss oorrtt iiuumm  HH))  ss tt iippuu llee  ::  "" OObbjjeett   ddee  llaa  ccoonncceess ss iioonn   --  LLaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  oocctt rroo iiee  aauu   "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   llaa  ccoonncceess ss iioonn
ppoouurr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  5511,,446655..229977  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  dduu   PPoorrtt   ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  ppoouurr  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn ,,  ll''ooppéérraatt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   ddee  llaa  jjeettééee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc  ppoouurr
ppaaqquueebboottss ..    LLee  "" CCoonnss oorrtt iiuumm  HH""   ss ''eennggaaggee  àà  ccoonnss tt rruu iirree,,  eenn   ttaann tt   qquuee  ppaarrtt iiee  dduu   tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree,,  ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee
1155,,443399..331144  mm²²  dduu   tteerrrraaiinn   aauuqquueell  iill  eess tt   ffaaiitt   rrééfféérreennccee  àà  ll''AAnnttééccééddeenn tt   IIVV,,  lleeqquueell  tteerrrraaiinn   eess tt   aaccttuueelllleemmeenntt   pprroopprriiééttéé  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eett   ss uurr  uunnee  ss uurrffaaccee  ddee  44,,770044..774477  mm²²  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriitt iimmee  tteerrrreess tt rree,,  uunn
éédd iiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaass ss aaggeerrss ,,  ll''aaccccèèss   dduu   tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss ,,  uunn   ss ttaatt iioonnnneemmeenntt   eett   llaa  vvoo iiee  dd ''aaccccèèss
ppuubblliiqquuee  àà  llaa  rroouu ttee  CChhaann--KKaannaaaabb ,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  pp llaannss   ddeevvaann tt   êêtt rree  aapppprroouuvvééss   ppaarr  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee..""
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ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  »»  eett  qquuee  ««  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr
lleessqquueelllleess  ssee  ffoonnddee  »»  ll''éémmiissssiioonn  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888,,  eenn  ddaattee  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  ««  nn''oonntt  ppaass
cchhaannggéé  jjuussqquu''àà  cceettttee  ddaattee  »»..6622

CC.. EEMMPP LLAACCEEMMEENNTT  DDUU  PP RROO JJ EETT

LLeess  aassppeeccttss  lliiééss  àà  ll''eemmppllaacceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  llaa  ccoonnttrroovveerrssee  eennttrree  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess..

LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  cciivviilleess  mmeexxiiccaaiinneess  ssoouuttiieennnneenntt  ddaannss  lleeuurr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  ssiittuuéé
««  ddaannss  uunnee  aaiirree  aassssuujjeettttiiee  àà  uunn  rrééggiimmee  jjuurriiddiiqquuee  ssppéécciiaall  ddee  pprrootteeccttiioonn  »»  ddééccrrééttééee  eenn  jjuuiinn  11998800  ccoommmmee
««  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess  ddee  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee
CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  »»  ((DDZZRR))..

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aallllèègguueenntt  ééggaalleemmeenntt  ::  ««  qquu''àà  ccoommpptteerr  ddee  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa
LLGGEEEEPPAA  eenn  11998888,,  ll''aaiirree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  àà  llaaqquueellllee  rrééffèèrree  llee  DDZZRR  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  uunnee  aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee  ddoonntt  ll''oobbjjeeccttiiff  ccoonnssiissttee  àà  aassssuurreerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  rraaiissoonnnnaabbllee  ddeess
ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ddee  lleeuurrss  éélléémmeennttss  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  lleess  ÉÉttaattss  eett  lleess  MMuunniicciippaalliittééss
ddooiivveenntt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  3388,,6633  55446644  eett  88336655  ddee  llaa  LLGGEEEEPPAA..  »»

LLeess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  nn''aa
ppaass  ddee  lliieenn  aavveecc  ll''oobbjjeett  dduu  DDZZRR,,  ccoommppttee  tteennuu  qquuee  ««  llee  DDééccrreett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa
GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  dduu  1111  jjuuiinn  11998800  àà  llaa  ssuuiittee  dd''uunnee  ééttuuddee  rrééaalliissééee  ppaarr  ll''aanncciieenn  DDééppaarrtteemmeenntt
ddee  llaa  PPêêcchhee  qquuii  ccoonnssttaattaaiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  ssuurr  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee  ddee
ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell..   »»    LLaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréécciissee  qquuee  ««  llee  DDééccrreett  nnee  vviissee  qquu''àà  iinntteerrddiirree  llaa  ppêêcchhee
ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ssppoorrttiivvee  ssoouuss--mmaarriinnee,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  cceess  aaccttiivviittééss  ppoorrtteenntt  aatttteeiinnttee  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess
bbiioollooggiiqquueess  eett  ééccoollooggiiqquueess  dduu  ssiittee..   »»

                                                
6622     DDooccuummeenntt   22774411  aaddrreess ss éé  aauu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  ppaarr  llaa  DDiirreecctt iioonn   ddeess   IImmppaacctt ss   eett   RRiiss qquueess   EEnnvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  eenn   ddaattee  dduu   1133
aavvrriill  11999944..
6633       LL''aarrtt iiccllee  3388  ééttaabb lliitt   qquuee  "" llaa  FFééddéérraatt iioonn ,,  lleess   EEnntt iittééss   FFééddéérraatt iivveess   eett   lleess   MMuunniicciippaalliittééss   ddeevvrroonntt   ééttaabb lliirr  ddeess   mmeess uurreess   ddee
pprroo tteecctt iioonn   ddeess   aaiirreess   nnaattuurreelllleess   ppoouurr  aass ss uurreerr  llaa  pprrééss eerrvvaatt iioonn   eett   llaa  rreess ttaauurraatt iioonn   ddeess   ééccooss yyss ttèèmmeess   pp lluuss   ppaarrtt iiccuu lliièèrreemmeenntt
cceeuuxx  lleess   pp lluuss   rreepprrééss eenn ttaatt iiffss   eett   cceeuuxx  ss uu jjeett ss   àà  uunn   pprroocceess ss uuss   ddee  ddééttéérriioorraatt iioonn   oouu   ddee  ddééggrraaddaatt iioonn ..""
6644       LL''aarrtt iiccllee  5544  ééttaabb lliitt   qquuee  "" lleess   aaiirreess   ddee  pprroo tteecctt iioonn   ddee  llaa  fflloorree  eett   ddee  llaa  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rree  eett   aaqquuaatt iiqquuee  ss eerroonn tt   ééttaabb lliieess
ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  dd iiss ppooss iitt iioonnss   ddee  cceett ttee  LLooii,,  ddeess   LLooiiss   FFééddéérraalleess   ddee  llaa  CChhaass ss ee  eett   ddee  llaa  PPêêcchhee  eett   aauu tt rreess   lloo iiss   aapppplliiccaabb lleess ,,
ddaannss   ddeess   eennddrroo iitt ss   qquu ii  ccoonntt iieennnneenn tt   uunn   hhaabb iittaatt   ddoonntt   ll''ééqquuiilliibbrree  eett   llaa  pprrééss eerrvvaatt iioonn   ddééppeennddeenn tt   ddee  ll''aass ss iiss ttaannccee,,
tt rraannss ffoorrmmaatt iioonn   eett   ddéévveellooppppeemmeenntt   ddeess   eess ppèècceess   ddee  llaa  fflloorree  eett   ddee  llaa  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rree  eett   aaqquuaatt iiqquuee..    LLaa  rrééaalliiss aatt iioonn
dd ''aacctt iivv iittééss   ddee  pprrééss eerrvvaatt iioonn ,,  rreeppeeuupplleemmeenntt ,,  pprrooppaaggaatt iioonn ,,  aacccclliimmaattaatt iioonn ,,  rreeffuuggee  eett   rreecchheerrcchhee  ddeess   eess ppèècceess   mmeenntt iioonnnnééeess
ss eerraa  ppeerrmmiiss ee,,  aaiinnss ii  qquuee  cceelllleess   rreellaatt iivveess   àà  ll''éédduuccaatt iioonn   eett   àà  llaa  dd iiffffuuss iioonn   dd ''iinnffoorrmmaatt iioonn   ss uurr  llee  ss uu jjeett ..    LL''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess
rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess   ppaarr  lleess   ccoommmmuunnaauu ttééss   qquu ii  yy   hhaabb iitteenn tt   aauu   mmoommeenntt   ooùù   llaa  ddééccllaarraatt iioonn   ss ''yy   rraappppoorrttaann tt   eess tt   éémmiiss ee  oouu
ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   qquu ii  eenn   rrééss uu lltteerraa  ppooss ss iibb lleemmeenntt ,,  ss eelloonn   lleess   ééttuuddeess   rrééaalliiss ééeess ,,  ddeevvrraa  êêtt rree  aass ss uu jjeett tt iiee  aauuxx  nnoorrmmeess   tteecchhnniiqquueess   eett
ééccoo lloogg iiqquueess   eett   àà  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess   ss oo llss   tteelllleess   qquu ''ééttaabb lliieess   ppaarr  llaa  ddééccllaarraatt iioonn   mmêêmmee,,  oouu   ddaannss   lleess   RRééss oo lluu tt iioonnss   qquu ii  llaa
mmooddiiffiieenn tt ..""
6655       LL''aarrtt iiccllee  8833  ss tt iippuu llee  qquuee  "" LL''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess   rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess   ddaannss   ddeess   aaiirreess   ccoonnss tt iittuuaann tt   ll''hhaabb iittaatt   dd ''eess ppèècceess   ddee
fflloorree  eett   ddee  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rreess ,,  pp lluuss   ppaarrtt iiccuu lliièèrreemmeenntt   cceelllleess   qquu ii  ss oonn tt   eennddéémmiiqquueess ,,  mmeennaaccééeess   oouu   eenn   vvoo iiee  dd ''eexxtt iinncctt iioonn ,,
ddeevvrraa  ss ee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree  àà  nnee  ppaass   aallttéérreerr  lleess   ccoonnddiitt iioonnss   nnéécceess ss aaiirreess   àà  lleeuurr  ss uubbss iiss ttaannccee,,  ddéévveellooppppeemmeenntt   eett   éévvoolluu tt iioonn ..""
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aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1111  jjuuiinn  11998800,,  uunn  ddééccrreett  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddééccllaarraaiitt  llaa  ccôôttee
oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee,,  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee
mmaarriinneess..     LL''aarrttiiccllee  11  ssttiippuullee  ::  ««  PPaarr  llaa  pprréésseennttee,,  nnoouuss  ddééccllaarroonnss  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  ééttaatt
ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess..     CCeettttee  zzoonnee  eesstt
ccoommpprriissee  eennttrree  llaa  lliiggnnee  ddeess  hhaauutteess  mmaarrééeess  eett  ll'' iissoobbaarree  ssiittuuéé  àà  cciinnqquuaannttee  mmèèttrreess  aauu  llaarrggee,,  ssuurr  ttoouuttee  llaa
lloonngguueeuurr  ddee  ll'' îîllee  ddeeppuuiiss  llaa  jjeettééee  ““ffiissccaallee””   jjuussqquu''àà  ll''eexxttrréémmiittéé  SSuudd,,  ssooiitt  PPuunnttaa  CCee--LLaarraaiinn  »»..

LL''aarrttiiccllee  22  ssttiippuullee  ::  ««  SSoonntt  iinntteerrddiitteess,,  ddaannss  lleess  zzoonneess  aauuxxqquueelllleess  rrééffèèrree  ll''aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  llaa  ppêêcchhee
ccoommmmeerrcciiaallee  àà  ggrraannddee  eett  ppeettiittee  éécchheellllee,,  llaa  ppêêcchhee  ssppoorrttiivvee  ssoouuss--mmaarriinnee  eett  ttoouuttee  ccoolllleeccttee  ddee  qquueellqquuee  aauuttrree
ttyyppee  qquuee  ccee  ssooiitt  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  fflloorree  eett  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess,,  ssaauuff  aauuxx  ffiinnss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee..   »»  6666

22.. LLee  1111  mmaaii  11999900  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  iinnffoorrmméé  llee
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  ««  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aauuttoorriissééee  tteellllee  qquuee  ddééppoossééee  »»..     LLee
ddooccuummeenntt  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  àà  uunn  rraappppoorrtt  éémmiiss  llee  66  aavvrriill  11999900  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  CCoonnsseerrvvaattiioonn
ÉÉccoollooggiiqquuee  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  qquuii  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  pprroojjeett  ««  ssee  ttrroouuvvee  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  ddee  ll''aaiirree  nnaattuurreellllee
pprroottééggééee  ddeess  rréécciiffss  ddee  CCoozzuummeell  »»  eett  aajjoouuttee  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ««  aauurraaiieenntt  ddeess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss
ssuurr  ddiivveerrsseess  eessppèècceess  ddee  ccoorraauuxx  ccoonnssiiddéérrééeess  mmeennaaccééeess  »»,,  eett  ppoouurr  ccee  mmoottiiff,,  ««  iill  eesstt  rreeccoommmmaannddéé  ddee  nnee  ppaass
aauuttoorriisseerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett..   »»  6677

33.. LLee  2222  nnoovveemmbbrree  11999900,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  iinnffoorrmméé  ppaarr
ééccrriitt  6688  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  ::  ««  llee  88  nnoovveemmbbrree  11999900,,  eellllee  aavvaaiitt  eennttrreepprriiss  ll''eexxaammeenn  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
pprréésseennttééee    [[ffaaiissaanntt  rrééfféérreennccee  àà  ll’’ÉÉIIEE--9900]]»»,,  eett  ««  qquu''eellllee  aavvaaiitt  ddeemmaannddéé  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee
CCoonnsseerrvvaattiioonn  ÉÉccoollooggiiqquuee  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  6699  ddee  lluuii  ssoouummeettttrree  llaa  ddéécciissiioonn  tteecchhnniiqquuee,,  aaiinnssii  qquu''àà  llaa
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  ddee  cceettttee  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  7700  ppoouurr  qquu''eellllee  lluuii  ddoonnnnee  ssoonn  aavviiss  ssuurr
llee  ddooccuummeenntt..

44.. LLee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  aauuttoorriisséé  llee
pprroojjeett  ddee  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo""  eenn  pprréécciissaanntt  qquu''eellllee  aavvaaiitt  ssoolllliicciittéé  ««  ll''aavviiss  ddeess

                                                
6666     DDééccrreett   ddééccllaarraann tt   llaa  ccôô ttee  oocccciiddeenn ttaallee  ddee  ll''ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  DD..OO..FF..,,  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprroo tteecctt iioonn   ddee
llaa  fflloorree  eett   ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess ,,  eenn   ddaattee  dduu   1111  jjuu iilllleett   11998800..
6677       DDooccuummeenntt   441122..22..44225511  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  llaa  CCoonnss eerrvvaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  ddeess   RReess ss oouurrcceess   NNaattuurreelllleess   eenn   ddaattee
dduu   66  aavvrriill  11999900..    CCee  ddooccuummeenntt   aa  rreepprriiss   lleess   tteerrmmeess   ddee  ll’’ééttuuddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  mmaarriinnee  ddee  ffaaiiss aabb iilliittéé  ss ee  rraappppoorrttaann tt   àà  llaa
jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,  pprrééppaarrééee  ppaarr  HHyyddrroo lloogg iicc  AAss ss oocciiaatteess   UU..SS..AA..  eenn   nnoovveemmbbrree  11998899..    LLee  1199  nnoovveemmbbrree
11999900,,  llaa  mmêêmmee  DDiirreecctt iioonn   ggéénnéérraallee  aa  ccoonnffiirrmméé,,  ss uurr  ddeemmaannddee  eexxpprreess ss ee  ddee  ll''AAss ss oocciiaatt iioonn   ddeess   ooppéérraatteeuurrss   ddee  pp lloonnggééee  ddee
CCoozzuummeell,,  AA..CC..,,  qquuee  "" llaa  rrééaalliiss aatt iioonn   dduuddiitt   pprroo jjeett   nn ''eess tt   ppaass   aapppprroopprriiééee..""     DDooccuummeenntt   aaddrreess ss éé  àà  llaa  PPrrééss iiddeennccee  ddee  cceett ttee
AAss ss oocciiaatt iioonn ,,  llee  1199  nnoovveemmbbrree  11999900..
6688       DDooccuummeenntt   441100--22882277  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   ddee  RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee,,  eenn   ddaattee  dduu   2222
nnoovveemmbbrree  11999900..
6699       LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt   nn ''aa  ppaass   ccee  ddooccuummeenntt   eenn   ss aa  ppooss ss eess ss iioonn ..
7700       LLee  2299  nnoovveemmbbrree  11999900,,  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt   UUrrbbaaiinn   ddee  llaa  SSEEDDUUEE  aa  éémmiiss   uunn   aavv iiss   tteecchhnniiqquuee  qquu ii
ss oouulliiggnnee  qquuee  "" dd ''aapprrèèss   llaa  ddééccllaarraatt iioonn   dd ''uuss aaggeess ,,  ddee  ddeess tt iinnaatt iioonnss   eett   ddee  rrééss eerrvveess   ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  llee  pprroo jjeett
pprrooppooss éé  ooccccuuppee  ddeeuuxx  zzoonneess   ::  aa))  uunnee  zzoonnee  mmaarriitt iimmee  ddééss iiggnnééee  ccoommmmee  rrééss eerrvvee  ééccoo lloogg iiqquuee  mmaarriinnee,,  rraaiiss oonn   ppoouurr  llaaqquueellllee  iill
aappppaarrtt iieenn tt   aauu   SSoouuss --ss eeccrrééttaarriiaatt   àà  ll''ééccoo lloogg iiee  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  ffaaiiss aabb iilliittéé  ddee  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   dd ''iinnss ttaallllaatt iioonnss   mmaarriitt iimmeess ..""
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DDiirreeccttiioonnss  GGéénnéérraalleess  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  eett  ddee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ÉÉccoollooggiiqquuee  ddeess  RReessssoouurrcceess
NNaattuurreelllleess  »» ..     LL''aauuttoorriissaattiioonn  nnee  mmeennttiioonnnnee  ppaass  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee..   7711

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1199  jjuuiilllleett  11999966  uunn  DDééccrreett  eesstt  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppaarr  lleeqquueell  llaa
zzoonnee  ccoonnnnuuee  ccoommmmee  AArrrreecciiffeess  ddee  CCoozzuummeell,,  ssiittuuééee  eenn  ffaaccee  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  ÉÉttaatt
ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  dd’’uunnee  ssuurrffaaccee  ttoottaallee  ddee  1111,,998877--8877--5500  hheeccttaarreess,,  eesstt  ddééccllaarrééee  aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee  àà
ccaarraaccttèèrree  ddee  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  MMaarriinn..7722

DD.. UUTTIILLIISS AATTIIOONN  DDEESS   SS OOLLSS

LLeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoouulliiggnneenntt  qquuee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
mmeennttiioonnnnééee  àà  llaa  RRééssoolluuttiioonn  441100--33008888  ««  oommeett  dd''aassssuurreerr  ll''aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  ll''aarrttiiccllee  1133  dduu  RRIIEE  7733  eett  dduu
DDZZRR,,  [[lleessqquueellss  rrééffèèrreenntt,,  eenn  aappppaarreennccee,,  aauu  DDééccrreett  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  RRéésseerrvveess  ddee
llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  ddee  ll''ééttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  eenn  ddaattee  dduu  99  mmaarrss
11998877  ((DDUUDDRR))]],,  eenn  nnee  ccoonnssiiddéérraanntt  ppaass  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt  eennttrree  llee  pprroojjeett  eett  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  ééttaabblliiee  ddaannss
llaaddiittee  DDééccllaarraattiioonn..  »»

IIllss  ssoouullèèvveenntt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ««  llee  tteerrrraaiinn  ooùù  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  pprréévvuueess,,
nnee  ssee  ttrroouuvvee  ppaass  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  dd''uunnee  zzoonnee  ddééssiiggnnééee  àà  ddeess  ffiinnss  ""ppoorrttuuaaiirreess""  ddaannss  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt
àà  uunnee  vvooccaattiioonn  ""ttoouurriissttiiqquuee  ddee  hhaauuttee  ddeennssiittéé""  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ttoouuttee  uuttiilliissaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  ppoorrttuuaaiirreess
ddooiitt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ""pprroohhiibbééee""  »»..

ÀÀ  ccee  ssuujjeett,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  aa  ssiiggnnaalléé  ddaannss  ssaa  rrééppoonnssee,,  qquuee  ssaa  ccoonndduuiittee  nnee  ccoonnttrreevviieenntt
ppaass  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  aalllléégguuééeess  ppuuiissqquuee,,  ««  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  dduu  PPllaann  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee
RRéésseerrvveess  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ((PPaarrttiiee  iinnssuullaaiirree)),,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteerrrreessttrree  dduu  pprroojjeett  ((aauuttaanntt  qquuee  llee
““PPrroojjeett  ddee  jjeettééee””))  ssee  ttrroouuvvee  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  lloott  dduu  ppooiinntt  33,,  lloott  ddeessttiinnéé  àà  uunn  uussaaggee  ttoouurriissttiiqquuee  ddee
""hhaauuttee  ddeennssiittéé..""  »»

SSeelloonn  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee,,  ttaanntt  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  SSCCTT,,  qquuee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,
««  oobbsseerrvveenntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rrééggiissssaanntt  ll''uussaaggee  eett  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ssoollss  ccaarr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss  eesstt  eennttrreepprriissee  ddaannss  uunnee  zzoonnee  jjuusstteemmeenntt  ddeessttiinnééee,,  àà  cceett  uussaaggee,,  cc ''eesstt--àà--ddiirree,,  àà  ll''uussaaggee
ttoouurriissttiiqquuee..   »»

EEnn  oouuttrree,,  aaffffiirrmmeenntt  lleess  AAuuttoorriittééss,,  ««  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  ssoolllliicciittéé,,  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn,,  dduu  ccoonnsseeiill
mmuunniicciippaall  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  llee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  cceettttee  jjeettééee,,  lleeqquueell  ffuutt  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee

                                                
7711       DDooccuummeenntt   441100--33008888  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   ddee  RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  dduu   SSoouuss --
ss eeccrrééttaarriiaatt   àà  ll''ééccoo lloogg iiee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE,,  eenn   ddaattee  dduu   1199  ddéécceemmbbrree  11999900..
7722         GGaazzeett ttee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  ffééddéérraatt iioonn   ((pprreemmiièèrree  ss eecctt iioonn))  dduu   1199  jjuu iilllleett   11999966..
7733     LLee  tt rroo iiss iièèmmee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrtt iiccllee  1133  ddee  llaa  RRIIEE  ss tt iippuu llee  qquuee  "" LLaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  éévvaalluueerraa  ll’’ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall
qquuaanndd   cceelluu ii--ccii  ss ee  ccoonnffoorrmmeerraa  àà  ccee  qquu ii  eess tt   pprréévvuu   aauu   RRèègglleemmeenntt   eett   qquuee  ss aa  ffoorrmmuullaatt iioonn   ss ee  ccoonnffoorrmmeerraa  àà  llaa  dd iirreecctt iivvee  ss ''yy
rraappppoorrttaann tt ..""     LLaa  ss eecctt iioonn   IIVV,,  iinn tt iittuu llééee  "" RRaappppoorrtt   aavveecc  lleess   nnoorrmmeess   eett   rrèègg lleemmeennttss   ss uurr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess   ss oo llss "" ,,  ddee  llaa  dd iirreecctt iivvee
ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  eett   pprrééss eenn tteerr  ll''ééttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ggéénnéérriiqquuee  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" DDaannss   cceett ttee  ppaarrtt iiee  llee
ddeemmaannddeeuurr  ddeevvrraa  ccoonnss uu lltteerr  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  aauu   ddéévveellooppppeemmeenntt   uurrbbaaiinn   ddee  ll''ÉÉttaatt   oouu   ddee  llaa  FFééddéérraatt iioonn ,,  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  ss ii
ll''uuss aaggee  qquuee  ll''oonn   pprréétteenndd   ffaaiirree  dduu   ss oo ll,,  ccoorrrreess ppoonndd   àà  cceelluu ii  ééttaabb llii  aauuxx  nnoorrmmeess   eett   rrèègg lleemmeennttss ..""
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ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddaannss  llaa  ssttrriiccttee  oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  qquuii  rrééggiisssseenntt  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee
ll’’aauuttoorriittéé  mmuunniicciippaallee..   »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMeexxiiqquuee  ccoonncclluutt  qquuee  ::  ««  jjaammaaiiss  iill  nn''aa  vviioolléé  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  àà  ll''aarrttiiccllee  1133  dduu
RRèègglleemmeenntt,,  àà  llaa  DDiirreeccttiivvee  yy  aafffféérreennttee  eett  eennccoorree  mmooiinnss,,  àà  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  ppaarr  llee  DDééccrreett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee
rreeffuuggee;;  aauuccuunnee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ccee  ddééccrreett  nnee  rrééfféérraanntt  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss..   »»

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee  RRéésseerrvveess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa
RRoooo  ((DDUUDDRR)),,  ppuubblliiééee  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  dduu  99  mmaarrss  11998877  ssttiippuullee,,  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ""ll''uussaaggee
ttoouurriissttiiqquuee  ddee  hhaauuttee  ddeennssiittéé"",,  qquuee  lleess  ""uussaaggeess  pprroohhiibbééss""  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ccoonnssiisstteenntt  àà  ««  ccoonnssttrruuiirree  ddeess
iinnssttaallllaattiioonnss  mmaarriittiimmeess  qquuii  ppeeuuvveenntt  aaffffeecctteerr  lleess  rréécciiffss  »»  eett    ««  àà  ccoonnssttrruuiirree  ssuurr  pplluuss  ddee  5500  %%  dduu  ffrroonntt  ddee
ppllaaggee..   »»    LLeess  ""uussaaggeess  ppeerrmmiiss""  ccoommpprreennnneenntt  ::  ««  ll''uussaaggee  ttoouurriissttiiqquuee  hhôôtteelliieerr,,  ll''uussaaggee  rrééssiiddeennttiieell  ttoouurriissttiiqquuee  eett
ll''uussaaggee  ccoommmmeerrcciiaall  ssuubboorrddoonnnnéé  aauu  ttoouurriissmmee  »»,,  eett  eennffiinn,,  cceeuuxx  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  ««  lleess  lliieeuuxx  bbaallnnééaaiirreess  ppuubblliiccss  eett
lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  lleess  ddeesssseerrvvaanntt..   »»  7744

22.. UUnnee  ÉÉttuuddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  mmaarriinnee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé,,  pprréésseennttééee  eenn  nnoovveemmbbrree  11998899  ppaarr  IInnmmoobbiilliiaarriiaa
LLaa  SSooll  ((uunnee  eennttrreepprriissee  lliiééee  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH))  ssiiggnnaallee  qquuee  llaa  jjeettééee  pprrooppoossééee  ««  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ccoonnssttrruuiittee  àà
ll''eexxttrréémmiittéé  NNoorrdd--OOuueesstt  ddee  ll'' ÎÎllee  aavveecc  mmooiinnss  ddee  rriissqquueess  ppoouurr  lleess  sseennssiibblleess  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss  »»,,  mmaaiiss  aajjoouuttee
qquuee,,  ddaannss  cceettttee  zzoonnee  ««  iill  nn''eexxiissttee  ppaass  dd'' iinnssttaallllaattiioonnss  tteerrrreessttrreess  aapppprroopprriiééeess  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess  ttoouurriisstteess  »»..
EEnn  oouuttrree,,  ««  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ddee  ll'' ÎÎllee  eesstt  mmooiinnss  llaarrggee  eett  pprrooffoonnddee  eett  ddeemmaannddeerraa  uunnee  jjeettééee  pplluuss  lloonngguuee,,  uunnee
nnoouuvveellllee  rroouuttee  eett  eennttrraaîînneerraa  pplluuss  ddee  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..   »»  7755

33.. LL’’ÉÉIIEE--9900  pprréésseennttééee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aauu  ssuujjeett  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""
ssoouulliiggnnee  qquuee  ««  llee  ddoommmmaaggee  ppootteennttiieelllleemmeenntt  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  [[ddee  llaa  jjeettééee]]  sseerraaiitt  cceelluuii
aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss  vvooiissiinneess..     LL'' iimmppaacctt  llee  pplluuss  pprroobbaabbllee  pprroovviieennddrraaiitt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee
ffoorraaggee  eett  ddee  ddrraaggaaggee  »»,,  dd''ooùù  ««  ll''éélliimmiinnaattiioonn  ddee  cceess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprrooppoossééeess ..   »»    LLee  ddooccuummeenntt
ssoouulliiggnnee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  lleess  iimmppaaccttss  ppoossssiibblleess  ppeeuuvveenntt  ««  êêttrree  rréédduuiittss  àà  uunn  mmiinniimmuumm,,  eett  mmêêmmee  éélliimmiinnééss,,  ssii  llaa
pprroodduuccttiioonn  ddee  ssééddiimmeennttss  eett//oouu  ttuurrbbiiddiittéé  eesstt  ccoonnttrrôôllééee ..   »»    PPaarrmmii  sseess  ccoonncclluussiioonnss,,  llee  ddooccuummeenntt  ssoouulliiggnnee  qquu'' iill
««  eexxiissttee  uunnee  zzoonnee  ddee  440000  mmèèttrreess  aauu  ssuudd  ddee  llaa  jjeettééee  aaccttuueellllee,,  ooùù  iill  nn''eexxiissttee  ppaass  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  rréécciiffss
ccoorraalllliieennss;;  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssééddiimmeennttss  eesstt  uunn  ddeess  iimmppaaccttss  mmaajjeeuurrss  qquuee  ppeeuutt  ooccccaassiioonnnneerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd''uunnee  nnoouuvveellllee  jjeettééee,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  tteelllleess  llee  ddrraaggaaggee,,  llee  ffoorraaggee  eett  llee
ddyynnaammiittaaggee,,  lleessqquueelllleess  ppoorrtteenntt  aatttteeiinnttee  aauuxx  rréécciiffss,,  ddooiivveenntt  êêttrree  éévviittééeess..     LLaa  mméétthhooddee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa
jjeettééee  pprrooppoossééee  lliimmiitteerraa  lleess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss   eenn  lleess  rréédduuiissaanntt  aauu  mmiinniimmuumm  ddee  ffaaççoonn  àà  nnee  ppaass  eennddoommmmaaggeerr
lleess  rréécciiffss;;  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  rrééccuuppéérreerr  eett  ddee  rreessttaauurreerr  uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddeess  oorrggaanniissmmeess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt
llee  rréécciiff  ccoorraalllliieenn..   »»  7766

                                                
7744     DDééccllaarraatt iioonn   dd ''UUss aaggeess ,,  ddee  DDeess tt iinnaatt iioonnss   eett   ddee  RRééss eerrvveess   ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  GGaazzeett ttee
OOffffiicciieellllee  ddee  ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eenn   ddaattee  dduu   99  mmaarrss   11998877..
7755       ÉÉttuuddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  mmaarriinnee  ddee  ffaaiiss aabb iilliittéé,,  ss ee  rraappppoorrttaann tt   àà  llaa  "" JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell""   pprrééppaarrééee  ppaarr
HHyyddrroo lloogg iicc  AAss ss oocciiaatteess   UU..SS..AA..,,  ss eecctt iioonn   IIVV,,  SSoolluu tt iioonnss   ddee  rreecchhaannggee  aauu   pprroo jjeett   pprrooppooss éé,,  eenn   nnoovveemmbbrree  11998899..
7766       LL’’ééttuuddee  ss oouulliiggnnee  qquuee  ppoouurr  qquuaann tt iiffiieerr  lleess   ppooss ss iibb lleess   iimmppaacctt ss   eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  dduu   pprroo jjeett   "" llaa  mméétthhooddee  dduu   ccrriibb llaaggee  aa
ééttéé  eemmppllooyyééee,,  mméétthhooddee  qquu ii  ccoonnss iiddèèrree  lleess   pp lluuss   iimmppoorrttaann ttss   iimmppaacctt ss   eenn   tteerrmmeess   ddee  ppoorrttééee  eett   dd ''iimmppoorrttaannccee  eett   qquu ii  ccllaass ss ee  lleess
ddeeuuxx  ss uurr  uunnee  éécchheellllee  ddee  11  àà  1100..    LLee  ccllaass ss eemmeenntt   ppoouurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt   ss uupprraammaarrééeess   ((mmaarrééeess ))  eess tt   ddee  ((1100,,11));;   ppoouurr
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt   iinn tteerrmmaarrééeess ,,  iinnffrraammaarrééeess   eett   lliitt ttoorraall,,  llee  ccllaass ss eemmeenntt   eess tt   ddee  ((1100,,11));;   ppoouurr  llee  lliitt ttoorraall,,  eenn   ccoonnss iiddéérraann tt   dd ''aauu tt rreess
iimmppaacctt ss   pprroovvooqquuééss   ppaarr  llaa  ffiilltt rraatt iioonn   eett   "" lleess   qquuaann tt iittééss   rreellaatt iivveemmeenntt   ppeett iitteess   ddee  cciimmeenntt   qquu ii  ppoouurrrraaiieenn tt   ttoommbbeerr  àà  llaa  mmeerr,,""
((22,,11));;     ppoouurr  llee  rréécciiff  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  tteerrrraass ss ee  ((33,,11));;   ppoouurr  llee  bbaanncc  ddee  ss aabb llee  aavveecc  aallgguueess   ccaallccaaiirreess   ((22,,11));;   ppoouurr  llee  rréécciiff  ddee  llaa
ss eeccoonnddee  tteerrrraass ss ee  ((33,,11));;   ppoouurr  llee  bbaanncc  ddee  ss aabb llee  eett   llaa  ccoommmmuunnaauu ttéé  dd ''ééppoonnggeess   eett   aallccyyoonnaaiirreess   ((22,,11));;   ppoouurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt
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44.. ÀÀ  llaa  sseeccttiioonn  IIVV  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900,,  iinnttiittuullééee  ""RRaappppoorrtt  aavveecc  lleess  nnoorrmmeess  eett  rrèègglleemmeennttss  ssuurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess
ssoollss"",,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoouulliiggnnee  dd''uunnee  ppaarrtt,,  qquuee  ::  ««  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauuxx  ppllaannss  dd''eeaauu,,  lleess  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss  ssee
ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ssuudd--oouueesstt  ddee  ll'' ÎÎllee  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  zzoonnee  ddééccrrééttééee,,  llee  1111  jjuuiinn  11998800,,  ""ZZoonnee  ddee  rreeffuuggee
ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess  ddee  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee  ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa
RRoooo""  »»  eett,,  dd''aauuttrree  ppaarrtt,,  qquuee  ««  lleess  ééttuuddeess  rrééaalliissééeess  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  zzoonnee  sséélleeccttiioonnnnééee  eesstt  llaa  pplluuss
aaddééqquuaattee,,  eett  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  eesstt  ffaaiissaabbllee  ssaannss  pprroovvooqquueerr  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ccoonnssiiddéérraabbllee ..   »»
LLee  ddooccuummeenntt  nnee  ddééccrriitt  ppaass  llaa  rreellaattiioonn  dduu  pprroojjeett  aauuxx  nnoorrmmeess  eett  rrèègglleemmeennttss  ssuurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee  RRéésseerrvveess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ppuubblliiééee  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  ooffffiicciieellllee  dduu  99  mmaarrss  11998877..

55.. LLee  2299  nnoovveemmbbrree  11999900,,  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  aa  eennvvooyyéé  aauu  DDiirreecctteeuurr
GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  ÉÉccoollooggiiqquuee  ddee  ll''aanncciieennnnee  SSEEDDUUEE,,  ssoonn  aavviiss  tteecchhnniiqquuee  7777  rreellaattiiff  aauu  pprroojjeett  ""JJeettééee
ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo..""    LLee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnaallee  qquuee,,  sseelloonn  llee  DDUUDDRR  ««  llee  pprroojjeett  eesstt
ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  nnoorrmmeess  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  eenn  vviigguueeuurr  »»..

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  1188  jjuuiilllleett  11999944,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  rreemmiiss  àà  ll'' IINNEE  7788  lleess  ooppiinniioonnss  tteecchhnniiqquueess  dduu  CCeennttrree
dd''IInnvveessttiiggaattiioonn  eett  dd''ÉÉttuuddeess  AAvvaannccééeess  ddee  ll'' IInnssttiittuutt  PPoollyytteecchhnniiqquuee  NNaattiioonnaall,,  UUnniittéé  MMéérriiddaa  ((CCIINNVVEESSTTAAVV));;
pprrééppaarrééeess  ppaarr  GGuussttaavvoo  ddee  llaa  CCrruuzz  AAggüüeerroo,,  MM..  SScc.. ,,  MMaauurriicciioo  GGaarrdduuññoo,,  MM..  SScc,,  eett  llee  DDoocctteeuurr  EErriicc  JJoorrddaann..
TTrrooiiss  ddeess  ééttuuddeess  mmeennttiioonnnnééeess  oonntt  ccoonnssiiddéérréé  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,  tteell  qquu''éévvaalluuéé  eenn  11999900,,
nn''aauurraaiitt  ppaass  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  nnééggaattiiff  ssuurr  llee  RRéécciiff  PPaarraaiissoo,,  aalloorrss  qquu''uunnee  ééttuuddee  ssiiggnnaallaaiitt  llee  ccoonnttrraaiirree ..

22.. LLee  ""RRaappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  dduu  CCIINNVVEESSTTAAVV""  iinnddiiqquuee  qquuee  ::  ««  aauu  NNoorrdd  [[dduu  RRéécciiff  PPaarraaiissoo  PPrrooffoonndd  SSuudd]]
ddeeuuxx  ccoolloonniieess  ddee  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrtteess..     UUnnee  ccoolloonniiee  eesstt  ccoonnttiigguuëë  ((.. .. ..))  aalloorrss  qquuee  llaa
sseeccoonnddee  ss''oobbsseerrvvee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aauu  ssuudd  ddee  llaa  jjeettééee  ttoouurriissttiiqquuee..     TTeell  qquu'' iill  aappppeerrtt  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn,,  llaa  jjeettééee
pprroojjeettééee  eesstt  ssiittuuééee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccoolloonniieess  ddee  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess  mmeennttiioonnnnééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt;;  dd''ooùù
ll''eemmppllaacceemmeenntt  aauuttoorriisséé  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ssppéécciiffiiéé  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  11,,  àà  335500  mmèèttrreess  ddee  llaa  jjeettééee
ttoouurriissttiiqquuee,,  pplluuttôôtt  qquuee  lleess  440000  mmèèttrreess  oorriiggiinnaaiirreemmeenntt  pprrooppoossééss,,  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llaa  mmeeiilllleeuurree  aalltteerrnnaattiivvee  eenn
tteerrmmeess  ddee  ccooûûttss  ééccoollooggiiqquueess  rrééssuullttaanntt  dd'' iimmppaaccttss  aaddddiittiioonnnneellss  ddiirreeccttss..   »»    LLee  CCIINNVVEESSTTAAVV  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
««  ll''aabbsseennccee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss,,  uunn  ffoonndd  mmaarriinn  àà  ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  eett  ssaa  ddiissttaannccee
dduu  RRéécciiff  PPaarraaiissoo  SSuudd,,  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  éélléémmeennttss  qquuii  ffaavvoorriisseenntt  ccee  ssiittee  »»,,  mmêêmmee  ssii  llee  CCeennttrree  ccoonnssiiddèèrree  qquu'' iill
««  eexxiissttee  uunn  ccooûûtt  ééccoollooggiiqquuee  aaddddiittiioonnnneell  nnoonn  pprréécciisséé  ddaannss  ll’’ÉÉIIEE  [[pprréésseennttééee  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee,,  eenn  11999900]],,
nnoottaammmmeenntt  ll'' iinnéévviittaabbllee  éélliimmiinnaattiioonn  ddee  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess  [[iiddeennttiiffiiééeess  ppaarr]]  lleess  nnuumméérrooss  66,,  77  eett  88  »»..     DDaannss
ttoouuss  lleess  ccaass,,  cceess  ppllaaqquueess  ««  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ffaaiibbllee  pprrooppoorrttiioonn  dduu  ttoottaall  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ddiissccuuttééeess  ddaannss  cceettttee
ééttuuddee   eett  ddeemmeeuurreenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ppeeuu  ddéévveellooppppééeess..   »»    EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV  ccoonnssiiddèèrree  qquu'' iill
««  nn''eexxiissttee  ppaass  ddee  ffoonnddeemmeenntt  ppoouurr  ssoouutteenniirr  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  eennddoommmmaaggeerraaiitt  llee  RRéécciiff  PPaarraaiissoo

                                                                                                                                                            
ddee  llaa  ffaallaaiiss ee  ((33,,11))..""     ÉÉttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  ppoouurr  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   dd ''uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss
àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  aaooûûtt   11999900..
7777       DDooccuummeenntt   33110000000000--11990055  dduu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt   UUrrbbaaiinn   aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett
ddee  RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee,,  eenn   ddaattee  dduu   2299  nnoovveemmbbrree  11999900..
7788       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aaddrreess ss ééee  àà  llaa  PPrrééss iiddeennccee  ddee  ll''IINNEE,,  ddaannss   llaaqquueellllee  iill  ss iiggnnaallee  qquuee  lleess   ééttuuddeess   oonn tt   ééttéé  rreeqquuiiss eess
"" eenn   rrééppoonnss ee  àà  llaa  ddeemmaannddee  vveerrbbaallee  rreeççuuee""   ffaaiittee  aann ttéérriieeuurreemmeenntt   ppaarr  cceett ttee  aaddmmiinn iiss tt rraatt iioonn ,,  ppoouurr  qquuee  lleess   eexxppeerrtt ss
"" pprrééppaarreenn tt   ddeess   rraappppoorrtt ss   tteecchhnniiqquueess ""   ss uurr  llee  PPrroo jjeett   ddee  jjeettééee,,  eenn   ddaattee  dduu   1188  jjuu iilllleett   11999944..
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SSuudd  »»  eett  aajjoouuttee  qquu''uunn  tteell  pprroojjeett  eesstt  ""ééccoollooggiiqquueemmeenntt  ffaaiissaabbllee"",,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ""lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  yy  aafffféérreenntteess""  ssoonntt  rreessppeeccttééeess..   7799

33.. DDaannss  ssoonn  ""AAvviiss  tteecchhnniiqquuee"",,  GGuussttaavvoo  ddee  llaa  CCrruuzz  AAgguueerroo,,  MM..  SScc.. ,,  aa  ssoouulliiggnnéé  ««  qquuee  llee  cchhooiixx  dduu  ssiittee
eesstt  ooppttiimmaall  eett  rreepprréésseennttee  ll''aalltteerrnnaattiivvee  aauu  mmooiinnddrree  ccooûûtt  ééccoollooggiiqquuee   ppoouurr  llaa  zzoonnee  eenn  qquueessttiioonn  »»,,  ppuuiissqquu'' iill  nn''yy  aa
ppaass,,  ««  àà  pprroopprreemmeenntt  ppaarrlleerr,,  ddee  rréécciiff  eenn  ccrrooiissssaannccee  ssuurr  ccee  ssiittee..   »»    IIll  ssiiggnnaallaa  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ""LL’’ééttuuddee
dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((……))  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,
((……))  eesstt  ccoorrrreeccttee  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  tteecchhnniiqquuee  ((……))””..   DDaannss  ll’’OOppiinniioonn  TTeecchhnniiqquuee  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  mmeennttiioonnnnéé
qquuee  ""ll’’eemmppllaacceemmeenntt  cchhooiissii  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  éévveennttuueellllee  ddee  llaa  jjeettééee  ((……))  eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr  eemmppllaacceemmeenntt  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’aaiirree  ccoonnssiiddéérrééee  ((……))""  eett  qquuee  ""((……))  ll’’oonn  nn’’aa  ppaass  ttrroouuvvéé  dd’’éélléémmeennttss  dd’’oorrddrree  tteecchhnniiqquuee  nnii
jjuurriiddiiqquuee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuuppppoosseerr  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  éévveennttuueellllee  eett  ll’’ooppéérraattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  jjeettééee  ddééttrruuiirroonntt
llee  RRéécciiff  PPaarraaííssoo  SSuudd,,  aaffffeeccttaanntt  ddee  llaa  ssoorrttee  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  rreennddaanntt  iimmppoossssiibblleess  lleess  aaccttiivviittééss
ttoouurriissttiiqquueess  ssuubbaaqquuaattiiqquueess,,  nnii  qquuee  dduu  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee  llee  pprroojjeett  eenn  qquueessttiioonn
nnee  ddooiivvee  oouu  nnee  ppuuiissssee  êêttrree  rrééaalliisséé  àà  cceett  eennddrrooiitt""..8800

44.. DDaannss  ssoonn  ""AAvviiss  tteecchhnniiqquuee"",,  MMaauurriicciioo  GGaarrdduuññoo  AAnnddrraaddee,,  MM..  SScc.. ,,  aa  aaffffiirrmméé    qquuee  ««  ((.. .. ..))  llaa  zzoonnee  qquuii
ssee  ttrroouuvvee  àà  335500  mmèèttrreess  ddee  llaa  jjeettééee  aaccttuueellllee  eesstt  uunnee  aaiirree  àà  ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  ddee  vviiee  ((.. .. ..))  »»  eett  qquu'' iill  ss''aaggiitt  dd''uunnee
««zzoonnee  qquuii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  rréécciiffaallee ..   »»    PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  ""uunnee  jjeettééee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssttrruuiittee
ssaannss  eennddoommmmaaggeerr  ddee  mmaanniièèrree  iirrrrééppaarraabbllee  llee  rréécciiff  ""PPaarraaiissoo""  ((AAvviiss   tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaann tt   llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   dd ''uunnee

jjeettééee  dd ''aammaarrrraaggee  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  MMeexxiiqquuee,,  pprrééppaarréé  ppaarr  MMaauurriicciioo   GGaarrdduunnoo ,,  MM..  SScc..,,  eenn   jjuu iilllleett   11999944))..     LL’’ééttuuddee
ssoouulliiggnnee  ééggaalleemmeenntt  qquuee::  ""uunnee  vviissiittee  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  aaffiinn  ddee  ccoorrrroobboorreerr  cceerrttaaiinneess  aaffffiirrmmaattiioonnss
ccoonntteennuueess  ddaannss  lleess  ttrraavvaauuxx  aannaallyyssééss  aauuppaarraavvaanntt,,  eett  vvooiirr  aavveecc  eexxaaccttiittuuddee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  aaccttuueelllleess  qquuee
pprréésseennttee  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ooùù  ll’’oonn  pprréétteenndd  ccoonnssttrruuiirree  llaa  jjeettééee..     LLee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eesstt  qquu’’iill  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  eenn
pprreemmiieerr  lliieeuu  qquuee  llaa  zzoonnee  qquuii  eesstt  ssiittuuééee  àà  335500mm  ddee  llaa  jjeettééee  aaccttuueellllee  eesstt  uunnee  aaiirree  àà  ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  ddee  vviiee..     IIll
ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  zzoonnee  ssaabblleeuussee;;  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ssee  ccoommppoossee  dd’’aallgguueess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  eessppèècceess  HHoolliimmeeddaa  sspp   eett
UUddoollssaa  sspp ..     DDeess  ccoolloonniieess  ddee  ccoorraauuxx  ddee  ll’’eessppèèccee  MMaanniicciinnaa  AAeerroollaattaa ,,  ddeess  ssttrroommbbeess  jjeeuunneess  eett  aadduulltteess
aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eessppèèccee  ddeess   SSttrroommbbuuss  GGiiggaass   eett  dd’’aauuttrreess  ssttrroommbbeess  ddee  ll’’eessppèèccee   SSttrroommbbuuss  sspp ,,  aaiinnssii  qquu’’uunn
ssppéécciimmeenn  dd’’uunn  mmoolllluussqquuee  ccoonnnnuu  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ""ccaayyoo  ddee  hhaacchhaa""  ((pprroobbaabblleemmeenntt  PPiinnnnaa  CCaarrnneeaa ))  oonntt  ééttéé
oobbsseerrvvééss..     OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  zzoonnee  ccoommmmee  uunn  rréécciiff""..     LL’’ééttuuddee  aajjoouuttee  qquuee  ""eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa
ddiissttaannccee  ddeess  oouuvvrraaggeess  dduu  RRéécciiff  PPaarraaííssoo,,  ll’’oonn  aa  ttrroouuvvéé  qquuee  llaa  jjeettééee  ssee  ssiittuuee  àà  aapppprrooxxiimmaattiivveemmeenntt  330000mm  dduu
ddéébbuutt  ddee  llaa  ffrraannggee  ffoorrmmééee  ppaarr  llee  RRéécciiff  PPaarraaííssoo..     EEnnttrree  ccee  ppooiinntt  eett  llaa  jjeettééee  iill  eexxiissttee  66  ffoorrmmaattiioonnss  ccoorraalllliinneess;;
llaa  pplluuss  rraapppprroocchhééee  ssee  ttrroouuvvee  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  5500mm  eett  llaa  pplluuss  ééllooiiggnnééee  eesstt  àà  116600mm  eennvviirroonn..    LL’’aaiirree  ddee  cceess
ffoorrmmaattiioonnss  eesstt  dd’’eennttrree  110000  eett  220000  mm22..     IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  cceess  ssttrruuccttuurreess  ssoonntt  pplluuss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssuubbiirr  uunn
iimmppaacctt  qquueellccoonnqquuee  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee..     LLaa  pphhoottooggrraapphhiiee  aaéérriieennnnee  mmoonnttrree  aavveecc  uunnee
ggrraannddee  ccllaarrttéé  lleeuurr  eemmppllaacceemmeenntt  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  jjeettééee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  ddiimmeennssiioonn  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  RRéécciiff
PPaarraaííssoo""..   FFiinnaalleemmeenntt,,  ll’’ééttuuddee  mmeennttiioonnnnee  qquuee  ""ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  llee  ggeennrree  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  qquuee  ll’’oonn  pprréétteenndd  éérriiggeerr,,
llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  ssééddiimmeennttss  nnee  sseerraa  ppaass  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  eennddoommmmaaggeerr  llee  rréécciiff..     CC’’eesstt  llàà  uunn  eennggaaggeemmeenntt  pprriiss
ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  tteell  qquu’’iill  aappppeerrtt  ddee  ll’’ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  [[ÉÉIIEE--9900]]  pprréésseennttééee  àà  llaa  SSEEDDEESSOOLL..
IIll  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  llaa  ddiissttaannccee  ddee  llaa  jjeettééee  aauu  rréécciiff  nn’’eesstt  ppaass  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  aaffffeecctteerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  pplloonnggééee
ssoouuss--mmaarriinnee  ((……))..     RRéécceemmmmeenntt  ((eenn  mmaaii  11999944)),,  uunn  ppaaqquueebboott  ss’’eesstt  aannccrréé  ddaannss  llee  RRéécciiff  PPaarraaííssoo..     EEnn
ccoonnssééqquueennccee  llaa  ppooiinnttee  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ccoorraalllliinnee  aa  ééttéé  ccaassssééee  eenn  ddeeuuxx..    IIll  ss’’aavvèèrree  pprroobbaabblleemmeenntt  pplluuss
pprruuddeenntt  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  jjeettééee  qquuii  ppuuiissssee  aaiiddeerr  àà  éévviitteerr  ccee  ggeennrree  dd’’aacccciiddeennttss  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  ppéérriill  ll’’iinnttééggrriittéé
dduu  rréécciiff  ((……))..""

                                                
7799       RRaappppoorrtt   tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaann tt   llee  pprroo jjeett   ddee  ccoonnss tt rruucctt iioonn   eett   dd ''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,
QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN,,  UUnniittéé  MMéérriiddaa,,  eenn   jjuu iilllleett   11999944..
8800       AAvviiss   tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaann tt   llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   eett   ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,
pprrééppaarréé  ppaarr  GGuuss ttaavvoo   ddee  llaa  CCrruuzz,,  MM..  SScc..,,  eenn   jjuu iilllleett   11999944..
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55.. SSeelloonn  ""ll''aavviiss  pprrooffeessssiioonnnneell""  dduu  DDrr..   EErriicc  JJoorrddaann  ««  ll''eessppaaccee  ddaannss  lleeqquueell  llaa  nnoouuvveellllee  jjeettééee  sseerraaiitt
ccoonnssttrruuiittee  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ppaarrttiiee  NNoorrdd  dduu  ccoommpplleexxee  ddee  rréécciiffss  ddee  PPaarraaiissoo,,   llàà  ooùù  ssee  rreettrroouuvveenntt,,  ddee  ffaaççoonn  nnoonn
oorrggaanniissééeess,,  ttaanntt  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ccoorraalllliieennnneess  éépphhéémmèèrreess  qquuee  ddeess  rréécciiffss  bbiieenn  ééttaabblliiss..   »»    LL''eemmppllaacceemmeenntt  dduu
pprroojjeett  ««  ppaassssee  aauu--ddeessssuuss  dduu  hhaauutt  ffoonndd  dduu  RRéécciiff  PPaarraaiissoo  eett  ppaassssee  ttrrèèss  pprrèèss  ddeess  rréécciiffss  ccoorraalllliieennss  dduu  ggrroouuppee
PP..  dduu  PPaarraaiissoo  pprrooffoonndd  eett  ssee  ttrroouuvvee  àà  uunnee  ddiissttaannccee  rreellaattiivveemmeenntt  ccoouurrttee  dduu  sseecctteeuurr  NNoorrdd  dduu  pprriinncciippaall  ggrroouuppee
dduu  PPaarraaiissoo  pprrooffoonndd..  »»    LL’’ééttuuddee  ccoonncclluutt  qquuee::  ««  eenn  tteerrmmeess  ddee  ddoommmmaaggeess  qquuee  ll''oonn  ppeeuutt  ppoorrtteerr  àà  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  ccoorraalllliieennnnee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ééttuuddiiééee,,  llee  ccooûûtt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  jjeettééee  eesstt
ttrrèèss  éélleevvéé  »»  eett  rreeccoommmmaannddee  qquu''eellllee  ssooiitt  ccoonnssttrruuiittee  ««  àà  uunn  aauuttrree  eennddrrooiitt,,  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ooùù  iill  nn''eexxiissttee  ppaass  ddee
rréécciiffss  ccoorraalllliieennss..   »»8811    CCeettttee  rreeccoommmmaannddaattiioonn,,  eexxpplliiqquuee  ll''ééttuuddee,,  ««  nn''éémmaannee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  dd''uunnee
pprrééooccccuuppaattiioonn  ddee  ll''eeffffeett  ddeess  iimmppaaccttss  ddiirreeccttss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ffiilleettss  ppoouurr  aattttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss
iinnddiirreeccttss  ssuurr  ll''oouuvvrraaggee,,  ccaauussééss  ppaarr  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  ssééddiimmeennttss..   »»  8822    LLee  ddooccuummeenntt  aaffffiirrmmee  qquuee
««  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ffiilleettss  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  ssééddiimmeennttss  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  eeffffeettss  nnééggaattiiffss  ssuurr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  ccoorraalllliieennnnee  ssee  ttrroouuvvaanntt  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  ddee  llaa  zzoonnee  dd'' iimmppaacctt  ddiirreecctt  »»,,  mmaaiiss  aajjoouuttee  qquuee  cceess  ffiilleettss
««  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  ccaauusseerr  ddee  sséérriieeuuxx  ddoommmmaaggeess  ss'' iillss  ssoonntt  ppllaaccééss  ssuurr,,  oouu  àà  pprrooxxiimmiittéé,,  ddeess  zzoonneess  ddee  rréécciiffss
ccoorraalllliieennss..   »»8833    LL''ééttuuddee  aaffffiirrmmee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ««  ssii  ppoouurr  dd''aauuttrreess  rraaiissoonnss,,  iill  ééttaaiitt  ddéécciiddéé  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee
nnoouuvveellllee  jjeettééee  àà  cceett  eennddrrooiitt,,  iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  »»  ddee  ffaaiirree  ddeeuuxx  cchhoosseess..     LLaa  pprreemmiièèrree,,  ""ddaannss  llaa  zzoonnee
dd'' iimmppaacctt  ddiirreecctt""  sseerraaiitt  ddee  ««  ttrraannssppllaanntteerr  aauuttaanntt  dd''oorrggaanniissmmeess  qquuee  ppoossssiibbllee  ddaannss  ddeess  zzoonneess  ffaavvoorraabblleess  eett
ééllooiiggnnééeess  ddeess  eeffffeettss  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  »»..     LLaa  sseeccoonnddee,,  ""eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  zzoonnee
dd'' iimmppaacctt  iinnddiirreecctt""  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  ««  eexxttrraaiirree  vveerrss  llee  lliittttoorraall,,  lleess  ssééddiimmeennttss  qquuii  ssee  ssoonntt  aaccccuummuullééss  ddaannss  lleess
ffiilleettss,,  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  qquu'' iillss  ssooiieenntt  ddiissppeerrssééss  lloorrss  ddee  ll''eennllèèvveemmeenntt  ddeess  ffiilleettss..   »»

66.. LLee  88  nnoovveemmbbrree  11999944,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  aa  rreeqquuiiss  ppaarr  ééccrriitt  qquuee  ll'' IINNEE  ««  rreeccoonnssiiddèèrree
ssoonn  aauuttoorriissaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  ll''eennddrrooiitt  pprrooppoosséé  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee..   »»  8844    LLee
ddooccuummeenntt  eexxpplliiqquuee  qquuee  ««  sseelloonn  ll''aavviiss  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  tteecchhnniiqquueess  »»  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ««  uunnee  rréévviissiioonn
ddééttaaiillllééee  ddee  llaa  zzoonnee  ddaannss  llaaqquueellllee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  pprréévvuuee  »»,,  llee  RRéécciiff  PPaarraaiissoo  ««  sseerraa    ggrraavveemmeenntt
eennddoommmmaaggéé  ttaanntt  ppaarr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  qquuee  ppaarr  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee ..   »»

77.. LLee  2233  fféévvrriieerr  11999955,,  ll'' IINNEE  aa  rrééppoonndduu  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ««  qquu''eenn  ll''aabbsseennccee
dd''aarrgguummeennttss  ddéémmoonnttrraanntt  aavveecc  ppeerrttiinneennccee  ll''eexxiisstteennccee  dd'' iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnoonn  pprréévvuuss  lloorrss  dduu
                                                
8811       AAvviiss   pprrooffeess ss iioonnnneell  ss uurr  lleess   eeffffeett ss   ppooss ss iibb lleess   ddee  llaa  ccoonnss tt rruucctt iioonn   eett   ddee  ll''eexxpplloo iittaatt iioonn   dd ''uunnee  nnoouuvveellllee  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss   ddaannss   llaa  zzoonnee  ddee  RRéécciiffss   ccoorraalllliieennss   ddee  CCoozzuummeell,,  pprrééppaarréé  ppaarr  ÉÉrriicc  JJoorrddaann   DDaahhllggrreenn ,,  llee  1144  jjuu iilllleett   11999944..
8822       LLaa  ccoonnddiitt iioonn   2233  dduu   CCoommmmuunniiqquuéé  441100--33008888  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   ddee  RRéégglleemmeennttaatt iioonn
ÉÉccoolloogg iiqquuee,,  eenn   ddaattee  dduu   1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  ss tt iippuu llee  qquuee  "" eenn   rraaiiss oonn   ddee  llaa  ss eennss iibb iilliittéé  ddee  llaa  zzoonnee  rréécciiffaallee"" ,,  ll''eenn tt rreepprriiss ee
"" ddeevvrraa,,  pprrééaallaabb lleemmeenntt   aauu   ddéébbuutt   ddeess   tt rraavvaauuxx  eett   ppoouurr  lleeuurr  dduurrééee,,  iinnss ttaalllleerr  vveerrtt iiccaalleemmeenntt   ddeess   ffiilleett ss   àà  ppeett iitteess   mmaaiilllleess   ss uurr
ll''aaiirree  ddeess   tt rraavvaauuxx,,  eenn   uu tt iilliiss aann tt   ddeess   ppoo iiddss   eett   ddeess   fflloo tt tteeuurrss   ppoouurr  ll''eenn ttoouurreerr,,  ééttaann tt   eenn tteenndduu   qquuee  cceess   ppoo iiddss   nnee  ppoouurrrroonn tt ,,
ppoouurr  aauuccuunn   mmoott iiff,,  êêtt rree  aannccrrééss   aauuxx  rréécciiffss   aavvooiiss iinnaann ttss ..    LLeess   ffiilleett ss   mmaaiillllééss   ddeevvrroonntt   êêtt rree  pp llaaccééss   hhoorriizzoonnttaalleemmeenntt   ppaarr  rraappppoorrtt
àà  llaa  ccôô ttee  [[......]]  ttoouu tt   eenn   lloonnggeeaann tt   llaa  zzoonnee  dd ''iimmppaacctt   dduu   pprroo jjeett   eett   rreettoouurrnneerr  vveerrss   llaa  ccôô ttee  [[......]],,  eett   hhoorriizzoonnttaalleemmeenntt   dduu   ffoonndd   mmaarriinn
jjuuss qquu ''àà  00,,005500  mm  aauu--ddeess ss uuss   dduu   nn iivveeaauu   ddee  ll''eeaauu   àà  mmaarrééee  hhaauu ttee..
8833       LL’’ééttuuddee  ddééccrriitt   tt rroo iiss   "" pprriinncciippaauuxx  pprroobbllèèmmeess   ccaauuss ééss   ppaarr  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddee  ffiilleett ss   ddaannss   ccee  ttyyppee  dd ''eennvviirroonnnneemmeenntt ,,  pp lluuss
ppaarrtt iiccuu lliièèrreemmeenntt   ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddee  ffiilleett ss   ppoouurr  ccoonntteenn iirr  ddeess   ss éédd iimmeennttss   ffiinnss ..""     DDaannss   uunn   pprreemmiieerr  tteemmppss ,,  llee  ffiilleett   "" ddooiitt   ccoouuvvrriirr
ttoouu ttee  llaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  pp llaattee--ffoorrmmee,,  bb llooqquuaann tt   eett   mmooddiiffiiaann tt   aaiinnss ii  llee  ccoouurraann tt   mmaarriinn ,,  pprroobbaabb lleemmeenntt   ccoommmmee  llee  ffeerraaiitt   uunnee  jjeettééee..
CCeeccii  ccrrééeerraa  uunn   vvaass ttee  éévveenn ttaaiill  ddee  cchhaannggeemmeennttss ,,  ppaarrtt iiccuu lliièèrreemmeenntt   ddaannss   llee  ddyynnaammiiss mmee  ddee  ddéépp llaacceemmeenntt   eett   ddee  ddééppôôtt   ddeess
ss éédd iimmeennttss   nnaattuurreellss ..    DDaannss   uunn   ddeeuuxxiièèmmee  tteemmppss ,,  "" ppoouurr  ppoouuvvooiirr  mmaaiinn tteenn iirr  llee  ffiilleett   ddaannss   llaa  ppooss iitt iioonn   aapppprroopprriiééee  "" ppeennddaann tt   llaa
ccoonnss tt rruucctt iioonn"" ,,  uunn   ss yyss ttèèmmee  dd ''aannccrraaggee  mmaass ss iiff  ddeevvrraa  êêtt rree  eemmppllooyyéé  eett   ccaauuss eerraa  cceerrttaaiinneemmeenntt   ddee  ss éérriieeuuxx  ddoommmmaaggeess   àà
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt   mmaarriinn ..    FFiinnaalleemmeenntt ,,  lleess   ss éédd iimmeennttss   ddééppooss ééss   àà  ll''iinn ttéérriieeuurr  dduu   ffiilleett   "" aatt tteeiinnddrroonntt   uunn   vvoo lluummee  ccoonnss iiddéérraabb llee  eett
ss ''aaccccuummuulleerroonn tt   lleenn tteemmeenntt ..    PPaarr  ccoonnss ééqquueenn tt ,,  aauu   mmoommeenntt   ddee  rreett iirreerr  llee  ffiilleett ,,  cceess   ss éédd iimmeennttss   ss eerroonn tt   eexxppooss ééss   aauu   ddyynnaammiiss mmee
nnoorrmmaall  eett   dd iiss ppeerrss ééss   ss uurr  llaa  lloonngguueeuurr  eett   llaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  pp llaattee--ffoorrmmee,,  ccaauuss aann tt   aaiinnss ii  dd ''éénnoorrmmeess   iimmppaacctt ss   iinndd iirreecctt ss ..""
8844       LLeett tt rree  dduu   GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo   àà  llaa  PPrrééss iiddeennccee  ddee  ll''IINNEE,,  eenn   ddaattee  dduu   88  nnoovveemmbbrree  11999944..
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pprroocceessssuuss  dd''éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  »»,,  ll'' IInnssttiittuutt  ««  nnee  ppoossssèèddee  ppaass  dd''éélléémmeennttss  tteecchhnniiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rreeccoonnssiiddéérreerr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  éémmiissee  llee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900..  »»   8855

88.. LLee  2299  mmaarrss  11999955,,  llaa  SSEEMMAARRNNAAPP  aa  ssoouulliiggnnéé  ««  qquu''aavveecc  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  [[oorrddoonnnnééee  ppaarr
ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  11  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee]],,  ll''aaxxee  ddee  llaa  jjeettééee
ddeemmeeuurreerraaiitt  pplluuss  ééllooiiggnnééee  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess  llooccaalliissééeess  àà  ll''eexxttrréémmiittéé  NNoorrdd  dduu  RRéécciiff
PPaarraaiissoo,,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddiimmiinnuueerr  ll''aatttteeiinnttee  eett  ddee  llaa  rréédduuiirree  àà  33  %%  ddee  ll''eennsseemmbbllee,,  ttoouutt  aauu  pplluuss..   »»   8866

99.. LLee  1144  mmaaii  11999966,,  ddaannss  ll’’ÉÉIIEE  ppoouurr  llee  pprroojjeett  iinnttiittuulléé  ""PPuueerrttaa  MMaayyaa"",,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee::
««  ll''uussaaggee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  tteerrrraaiinn  »»  ddee  ssaa  pprroopprriiééttéé  eett  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuddiitt  pprroojjeett,,  ccoorrrreessppoonndd  àà  ««  ll''uussaaggee
ttoouurriissttiiqquuee  ddee  hhaauuttee  ddeennssiittéé..   »»  8877

EE.. PPRROO GGRRAAMMMMEE  DDEE  SS AAUUVVEETTAAGGEE  DDEESS   EESS PP ÈÈCCEESS

LLee  ""PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess"",,  qquuii  aa  ééttéé  iimmppoosséé  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ppaarr
llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  2244  ccoonntteennuuee  àà  llaa  RRééssoolluuttiioonn  441100--33008888  ((aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee))  ccoonnssttiittuuee  uunn
aauuttrree  ddeess  aassppeeccttss  dduu  lliittiiggee  qquuii  ooppppoossee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauuxx  AAuuttoorriittééss  mmeexxiiccaaiinneess..     SSeelloonn  lleess
aauutteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eenn  ééttaabblliissssaanntt  ccee  pprrooggrraammmmee,,  ««  llaa  SSEEDDUUEE  eett  ll'' IINNEE  oonntt  ttoouutteess  ddeeuuxx
ccoonnttrreevveennuu  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  sseeccoonndd  dduu  DDZZRR  8888,,  lleeqquueell  iinntteerrddiitt  ddee  mmaanniièèrree  eexxpprreessssee  ttoouutt  ttyyppee  ddee
ccuueeiilllleettttee  ddee  fflloorree  eett  ddee  ffaauunnee  mmaarriinneess  àà  ddeess  ffiinnss  aauuttrreess  qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  eelllleess  oonntt  ddoonncc  oommiiss  dd''aassssuurreerr
ll''aapppplliiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddeess  aarrttiicclleess  33888899,,  44449900,,  4455  sseeccttiioonn  VVIIII9911,,  5544  9922  eett  8833  9933  ddee    llaa  LLGGEEEEPPAA..  »»
                                                
8855       DDooccuummeenntt   NN..DD..OO..PP..  00002266  ddee  llaa  PPrrééss iiddeennccee  ddee  ll''IINNEE  aaddrreess ss éé  aauu   SSeeccrrééttaaiirree  àà  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt   dduu   ggoouuvveerrnneemmeenntt   ddee
ll''ÉÉttaatt   ddee  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eenn   ddaattee  dduu   2233  fféévvrriieerr  11999955..
8866       DDooccuummeenntt   11771199  dduu   2299  mmaarrss   11999955,,  aaddrreess ss éé  àà  llaa  CCoommmmiiss ss iioonn   ss uurr  ll''ÉÉccoo lloogg iiee  eett   ddee  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt   ddee  llaa  CChhaammbbrree  HH
ddeess   ddééppuuttééss ,,  ddaannss   lleeqquueell    iill  eess tt   ss oouu lliiggnnéé  ::  "" qquu ''aavveecc  llaa  rreellooccaalliiss aatt iioonn   ddee  ccee  pprroo jjeett ,,  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  ll''aaxxee  ddee  llaa  jjeettééee  aauu
ggrroouuppee  ddee  pp llaaqquueess   ccoorraalllliieennnneess   llee  pp lluuss   aauu   NNoorrdd   ddaannss   llaa  zzoonnee  vv iiss ééee,,  iimmpplliiqquuee  uunnee  aatt tteeiinn ttee  ppoo tteenn tt iieellllee  ddee  mmooiinnss   ddee  33%%  àà
llaa  ss uuppeerrffiicciiee  ddeess dd iitteess   pp llaaqquueess ..""
8877       ÉÉttuuddee  dd ''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  ggéénnéérriiqquuee  dduu   pprroo jjeett   "" PPuueerrttaa  MMaayyaa""   àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinn ttaannaa  RRoooo ,,  eenn   ddaattee  dduu   1144  mmaaii
11999966..
8888       LL''aarrtt iiccllee  ss eeccoonndd   dduu   DDZZRR  ss oouulliiggnnee  ::  "" llaa  ppêêcchhee  ccoommmmeerrcciiaallee  àà  ggrraannddee  oouu   ppeett iittee  éécchheellllee,,  llaa  ppêêcchhee  ss ppoorrtt iivvee  ss oouuss --
mmaarriinnee  oouu   ttoouu tt   aauu tt rree  ttyyppee  ddee  ccuueeiilllleett ttee  ddee  fflloorree  eett   ddee  ffaauunnee  mmaarriinneess   àà  ddeess   ffiinnss   aauu tt rreess   qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee  ss oonntt   iinn tteerrdd iitteess
ddaannss   lleess   zzoonneess   aauuxxqquueelllleess   rrééffèèrree  ll''aarrtt iiccllee  pprrééccééddeenn tt ..""
8899       LL''aarrtt iiccllee  3388  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" llaa  FFééddéérraatt iioonn ,,  lleess   EEnntt iittééss   FFééddéérraatt iivveess   eett   lleess   MMuunniicciippaalliittééss   ddeevvrroonntt   ééttaabb lliirr  ddeess   mmeess uurreess   ddee
pprroo tteecctt iioonn   ddeess   aaiirreess   nnaattuurreelllleess ,,  ddee  ffaaççoonn   àà  aass ss uurreerr  llaa  pprrééss eerrvvaatt iioonn   eett   llaa  rreess ttaauurraatt iioonn   ddeess   ééccooss yyss ttèèmmeess ,,  ss ppéécciiaalleemmeenntt
cceeuuxx  qquu ii  ss oonn tt   lleess   pp lluuss   rreepprrééss eenn ttaatt iiffss   eett   cceeuuxx  qquu ii  ss oonn tt   ss uu jjeett ss   àà  ddeess   pprroocceess ss uuss   ddee  ddééttéérriioorraatt iioonn   oouu   ddee  ddééggrraaddaatt iioonn ..""
9900       LL''aarrtt iiccllee  4444  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" aauuxx  tteerrmmeess   ddee  cceett ttee  LLooii  eett   ddeess   aauu tt rreess   LLooiiss   aapppplliiccaabb lleess ,,  lleess   aaiirreess   nnaattuurreelllleess   dduu   tteerrrriittoo iirree
nnaatt iioonnaall  aauuxxqquueelllleess   rrééffèèrree  llee  pprrééss eenn tt   cchhaapp iitt rree  ppoouurrrroonn tt   êêtt rree  ss uu jjeett tteess   àà  uunnee  pprroo tteecctt iioonn ,,  ccoommmmee  lleess   rrééss eerrvveess   ééccoo lloogg iiqquueess ,,
aavveecc  ccoommmmee  oobb jjeecctt iiffss ,,  eeffffeett ss   eett   mmooddaalliittééss   cceeuuxx  ééttaabb lliiss   ppaarr  cceess   dd iiss ppooss iitt iioonnss ,,  llee  ttoouu tt   ss uu jjeett   aauuxx  lliimmiitteess   qquuee  ppeeuuvveenn tt
iimmppooss eerr  lleess   AAuuttoorriittééss   ccoommppéétteenn tteess ,,  aaffiinn   qquuee  nnee  ss oo iitt   eeffffeeccttuuééee,,  ddaannss   cceess   aaiirreess ,,  qquuee  lleess   uuss aaggee  eett   uu tt iilliiss aatt iioonn   ss oocciiaauuxx  eett
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnéécceess ss aaiirreess ..""
9911       LLee  ss oouuss --ppaarraaggrraapphhee  VVIIII  ddee  ll''aarrtt iiccllee  4455  ss tt iippuu llee  qquuee  ::  "" llaa  ddééss iiggnnaatt iioonn   ddeess   aaiirreess   nnaattuurreelllleess   pprroo ttééggééeess   aa  ccoommmmee  oobb jjeecctt iiff
ddee  ((......))  VVIIII..  PPrroo ttééggeerr  ll''eenn ttoouurraaggee  nnaattuurreell  ddeess   zzoonneess ,,  mmoonnuummeennttss   eett   vveess tt iiggeess   ééccoo lloogg iiqquueess ,,  hh iiss ttoorriiqquueess   eett   aarrtt iiss tt iiqquueess
dd ''iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  llaa  ccuu llttuurree  eett   ll''iiddeenn tt iittéé  nnaatt iioonnaalleess ..""
9922       LL''aarrtt iiccllee  5544  ééttaabb lliitt   qquuee  "" lleess   aaiirreess   ddee  pprroo tteecctt iioonn   ddee  llaa  fflloorree  eett   ddee  llaa  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rree  eett   aaqquuaatt iiqquuee  ss eerroonn tt   ééttaabb lliieess
ccoonnffoorrmméémmeenntt   aauuxx  dd iiss ppooss iitt iioonnss   ddee  cceett ttee  LLooii,,  ddeess   LLooiiss   FFééddéérraalleess   ddee  llaa  CChhaass ss ee  eett   ddee  llaa  PPêêcchhee  eett   aauu tt rreess   lloo iiss   aapppplliiccaabb lleess ,,
ddaannss   ddeess   eennddrroo iitt ss   qquu ii  ccoonntt iieennnneenn tt   uunn   hhaabb iittaatt   ddoonntt   ll''ééqquuiilliibbrree  eett   llaa  pprrééss eerrvvaatt iioonn   ddééppeennddeenn tt   ddee  ll''aass ss iiss ttaannccee,,
tt rraannss ffoorrmmaatt iioonn   eett   ddéévveellooppppeemmeenntt   ddeess   eess ppèècceess   ddee  llaa  fflloorree  eett   ddee  llaa  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rree  eett   aaqquuaatt iiqquuee..    LLaa  rrééaalliiss aatt iioonn
dd ''aacctt iivv iittééss   ddee  pprrééss eerrvvaatt iioonn ,,  rreeppeeuupplleemmeenntt ,,  pprrooppaaggaatt iioonn ,,  aacccclliimmaattaatt iioonn ,,  rreeffuuggee  eett   rreecchheerrcchhee  ddeess   eess ppèècceess   mmeenntt iioonnnnééeess
ss eerraa  ppeerrmmiiss ee,,  aaiinnss ii  qquuee  cceelllleess   rreellaatt iivveess   àà  ll''éédduuccaatt iioonn   eett   àà  llaa  dd iiffffuuss iioonn   dd ''iinnffoorrmmaatt iioonn   ss uurr  llee  ss uu jjeett ..    LL''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess
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LLeess  AAuuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ssoouullèèvveenntt,,  ddaannss  lleeuurr  rrééppoonnssee,,  qquuee::  ««  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee
ddeess  eessppèècceess,,  iimmppoosséé  ccoommmmee  ccoonnddiittiioonn  2244  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH,,  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff    ffoonnddaammeennttaall  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu
rréécciiff  ccoorraalllliieenn  PPaarraaiissoo  eett  qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ccee  pprrooggrraammmmee  nnee  ccoonnttrreevviieenntt  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree  aauu  DDééccrreett
ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreeffuuggee..   »»

SSeelloonn  lleess  AAuuttoorriittééss,,  ««  llee  tteerrmmee  ""ssaauuvveettaaggee""  qquuii  eesstt  uuttiilliisséé  ddaannss  llee  ttiittrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddooiitt  êêttrree
éévviiddeemmmmeenntt  eenntteenndduu  ccoommmmee  ssyynnoonnyymmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess  eessppèècceess  mmaarriinneess  »»..     LLaa
rrééppoonnssee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aaffffiirrmmee  qquuee  ::  ««  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  sseelloonn  ll''éévvaalluuaattiioonn  qquuii  eenn  aa  ééttéé  ffaaiittee
ddaannss  ll’’ÉÉIIEE--9900  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  nnééggaattiiff  ssuurr  ddeess  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess  iissoollééeess  ssiittuuééeess  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  dduu
rréécciiff  PPaarraaiissoo  eett  qquuee,,  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  dd'' iimmppoosseerr  àà  ll''eennttrreepprriissee  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunn
pprrooggrraammmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  qquuii  ppeerrmmeettttee  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  eett  llaa  rrééiimmppllaannttaattiioonn  ddee  ccoorraauuxx  ddaannss  uunn  hhaabbiittaatt
ffaavvoorraabbllee,,  aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  mmiinniimmiisseerr  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ppoossssiibbllee  àà  cceettttee  eessppèèccee  mmaarriinnee..   »»

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouulliiggnnee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ::  ««  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééiimmppllaannttaattiioonn  oonntt  ééttéé  ffaaiittss    ppaarr  llee
CCeennttrree  dd''IInnvveessttiiggaattiioonnss  eett  dd''ÉÉttuuddeess  AAvvaannccééeess,,  UUnniittéé  MMéérriiddaa  ((CCIINNVVEESSTTAAVV--MMÉÉRRIIDDAA)),,  ll''uunn  ddeess  pplluuss
pprreessttiiggiieeuuxx  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee  nnaattiioonnaauuxx,,  lleeqquueell  rraappppoorrttee,,  qquu''àà  cceettttee  ddaattee,,  llee  pprrooggrraammmmee  ss''eesstt  ddéérroouulléé
aavveecc  ddeess  rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss..   »»    DDee  pplluuss,,  mmeennttiioonn  eesstt  ffaaiittee  qquuee  ::  ««  ddeess  ssiitteess  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  dduu  rréécciiff  PPaarraaiissoo,,
aayyaanntt  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ffaavvoorraabblleess  aauuxx  eessppèècceess  ccoorraalllliieennnneess  rrééiimmppllaannttééeess,,  oonntt  ééttéé  cchhooiissiiss  ccoommmmee
ddeessttiinnaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn..  »»

PPoouurr  lleess  mmoottiiffss  ssoouummiiss,,  aallllèègguueenntt  lleess  AAuuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  ««  ccee  pprrooggrraammmmee  nnee  ppeeuutt  êêttrree
tteennuu  ccoommmmee  uunnee  vviioollaattiioonn  aauu  DDééccrreett  ddee  ZZoonnee  ddee  RReeffuuggee..     EEnn  eeffffeett,,  aavveecc  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  aauuccuunn
ddoommmmaaggee  nn''eesstt  ccaauusséé  aauu  rréécciiff  ccoorraalllliieenn,,  llee  ffoonndd  mmaarriinn,,  aauuxx  ssiitteess  aauuttoorriissééss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee,,
ééttaanntt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  tteerrrraasssseess  ssaabblloonnnneeuusseess  ssaannss  ddéévveellooppppeemmeenntt  rréécciiffaauuxx,,  tteell  qquu'' iill  aappppeerrtt  ddee  llaa  ppaaggee  1188  dduu
rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  dd''ooppéérraattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,
QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  pprrééppaarréé  ppaarr  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN--UUnniittéé  MMéérriiddaa  »»,,  eenn  jjuuiilllleett  11999944..

LLaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffffiirrmmee  ::  ««  qquu''eenn  rrééaalliissaanntt  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess,,
ll’’aauuttoorriittéé  nn''aa  ppaass  pprrooccééddéé  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee  oouu  ddee  ccuueeiilllleettttee  dd''eessppèècceess ..     IIll  rrééiittèèrree  pplluuttôôtt  qquuee  ccee  qquuii  aa
ééttéé  ffaaiitt  ccoonnssttiittuuee  uunnee  rreellooccaalliissaattiioonn  ddeessddiitteess  eessppèècceess  aaffiinn  ddee  lleess  pprroottééggeerr..   »»

aa))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   aannttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LL''aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  RRIIEE  ssttiippuullee  qquuee  ::  ««  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  qquuii,,  àà  ddeess  ffiinnss
ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoouuhhaaiittee  eexxppllooiitteerr  oouu  uuttiilliisseerr  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  oouu  rreeppeeuupplleerr,,  rreellooccaalliisseerr,,  rrééccuuppéérreerr,,
ttrraannssppllaanntteerr  oouu  eennsseemmeenncceerr  ttoouuttee  eessppèèccee    ddee  fflloorree  eett  ddee  ffaauunnee  ssyyllvveessttrree  oouu  aaqquuaattiiqquuee,,  ddaannss  ddeess  aaiirreess
nnaattuurreelllleess  pprroottééggééeess  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  yy  ccoommpprriiss  cceelllleess  iiddeennttiiffiiééeess  aauuxx  sseeccttiioonnss  11  àà  77  ddee  llaa  LLooii,,  ddooiitt  oobbtteenniirr
ll''aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  eenn  mmaattiièèrree  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall..     LLoorrssqquuee  ccoonnffoorrmmee  aauuxx

                                                                                                                                                            
rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess   ppaarr  lleess   ccoommmmuunnaauu ttééss   qquu ii  yy   hhaabb iitteenn tt   aauu   mmoommeenntt   ooùù   llaa  ddééccllaarraatt iioonn   ss ''yy   rraappppoorrttaann tt   eess tt   éémmiiss ee  oouu
ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   qquu ii  eenn   rrééss uu lltteerraa  ppooss ss iibb lleemmeenntt ,,  ss eelloonn   lleess   ééttuuddeess   rrééaalliiss ééeess ,,  ddeevvrraa  êêtt rree  aass ss uu jjeett tt iiee  aauuxx  nnoorrmmeess   tteecchhnniiqquueess   eett
ééccoo lloogg iiqquueess   eett   àà  ll''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess   ss oo llss   tteelllleess   qquu ''ééttaabb lliieess   ppaarr  llaa  ddééccllaarraatt iioonn   mmêêmmee,,  oouu   ddaannss   lleess   RRééss oo lluu tt iioonnss   qquu ii  llaa
mmooddiiffiieenn tt ..""
9933       LL''aarrtt iiccllee  8833  ss tt iippuu llee  qquuee  "" LL''uu tt iilliiss aatt iioonn   ddeess   rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess   ddaannss   ddeess   aaiirreess   ccoonnss tt iittuuaann tt   ll''hhaabb iittaatt   dd ''eess ppèècceess   ddee
fflloorree  eett   ddee  ffaauunnee  ss yy llvveess tt rreess ,,  pp lluuss   ppaarrtt iiccuu lliièèrreemmeenntt   cceelllleess   qquu ii  ss oonn tt   eennddéémmiiqquueess ,,  mmeennaaccééeess   oouu   eenn   vvoo iiee  dd ''eexxtt iinncctt iioonn ,,
ddeevvrraa  ss ee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree  àà  nnee  ppaass   aallttéérreerr  lleess   ccoonnddiitt iioonnss   nnéécceess ss aaiirreess   àà  lleeuurr  ss uubbss iiss ttaannccee,,  ddéévveellooppppeemmeenntt   eett   éévvoolluu tt iioonn ..""
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ddééccllaarraattiioonnss  yy  aafffféérreenntteess,,  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccoooorrddoonnnneerr  oouu  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn,,  llaa
ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aaiirreess  eenn  qquueessttiioonn..  »»  9944

22.. LLaa  RRééssoolluuttiioonn  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  441100--33008888  dduu  1199  ddéécceemmbbrree
11999900  ((aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee))  ssttiippuullee  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  2244  qquuee  ::  llee  ««  CCoonnssoorrcciioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy
PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH  SS..AA..  ddee  CC..VV..  ddeevvrraa  rrééaalliisseerr,,  àà  ll''ééttaappee  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dduu  ssiittee,,  eett
pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ll'' iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ffiilleettss  ddee  rreetteennuuee  ddeess  ssééddiimmeennttss,,  uunn  ssaauuvveettaaggee  dd''eessppèècceess  bbeenntthhiiqquueess  ((ssaannss
ppééddoonnccuullee))  àà  ddééppllaacceemmeennttss  lleennttss,,  ppoouurr  lleeuurr  ddeessttiinnaattiioonn  ffuuttuurree  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ccee  qquu''ééttaabblliirraa  llaa  DDiirreeccttiioonn
ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eett  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  »»..     DDee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree::  ««  iill  eesstt
ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiitt  ddee  ggaarrddeerr  eenn  ccaappttiivviittéé  lleess  eessppèècceess  mmaarriinneess  rrééccuuppéérrééeess..   »»    IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ssoouulliiggnnéé  qquuee
::  ««  ll''eennttrreepprriissee  ddeevvrraa  ssoouummeettttrree  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eett  ddeess  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess  ddee  cceettttee  SSeeccrrééttaaiirreerriiee,,  uunn  PPrrooggrraammmmee  ddee  SSaauuvveettaaggee  ddeess  EEssppèècceess  qquuii  iinnddiiqquuee  lleess  mméétthhooddeess  ddee
ccaappttuurree  eett  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  eessppèècceess,,  aaiinnssii  qquuee  ll''eennddrrooiitt  ooùù  eelllleess  sseerroonntt  rreellooccaalliissééeess,,  eett  ccee  aavvaanntt  ll''ééttaappee
ddee  pprrééppaarraattiioonn  dduu  ssiittee,,  ppoouurr  ffiinnss  dd''aauuttoorriissaattiioonn  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn..  9955

bb))  FFaaiittss   ppee rrttiinnee nnttss   ppooss ttéérriiee uurrss   àà  ll’’ee nnttrrééee   ee nn  vviigguuee uurr  ddee   ll’’AANNAACCDDEE

11.. LLee  88  mmaarrss  11999944,,  ll'' IInnssttiittuutt  ddeess  SScciieenncceess  ddee  llaa  MMeerr  eett  ddee  LLiimmnnoollooggiiee,,  SSttaattiioonn  PPuueerrttoo  MMoorreellooss,,  aa
iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ""aavviiss  tteecchhnniiqquuee""  qquu’’""eenn  ggéénnéérraall""  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauu  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess
""eesstt  ccoorrrreeccttee"",,  mmaaiiss  rreeccoommmmaannddee  qquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  ««  nnee  ssooiitt  ppaass  rreessttrreeiinntt  aauuxx  eessppèècceess  ssaannss
ppééddoonnccuullee..   »»9966

22.. LLee  1122  aaooûûtt  11999944,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee9977  aa  iinnffoorrmméé  llee
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett  ppeeuuvveenntt  ddéébbuutteerr,,   àà  ccoonnddiittiioonn  qquu'' iillss  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss  llaa  ssttrriiccttee
oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  dd''aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888  ((aauuttoorriissaattiioonn
eennvviirroonnnneemmeennttaallee)),,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  1166  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  ccoommpprreennaanntt  ""llee  PPrrooggrraammmmee
ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess  qquu''eeffffeeccttuueerraa  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN..""

33.. LLee  2288  sseepptteemmbbrree  11999944,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  rreemmiiss  aauuxx  AAuuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  llee  ""PPrrooggrraammmmee
ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess..""  9988

44.. LLee  2255  nnoovveemmbbrree  11999944,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  aapppprroouuvvéé  llaa
mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree   dduu  ""PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess..""  9999

                                                
9944       RRèègglleemmeenntt   ddee  llaa  LLooii  GGéénnéérraallee  ss uurr  ll''ééqquuiilliibbrree  ééccoo lloogg iiqquuee  eett   llaa  pprroo tteecctt iioonn   ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt   eenn   mmaatt iièèrree  dd ''iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  DD..OO..FF..,,  eenn   ddaattee  dduu   77  jjuu iinn   11998888..
9955       DDooccuummeenntt   441100--33008888  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   eett   ddee  RRéégglleemmeennttaatt iioonn   ÉÉccoolloogg iiqquuee  dduu   SSoouuss --
ss eeccrrééttaarriiaatt   àà  ll''ÉÉccoo lloogg iiee  ((SSEEDDUUEE)),,  eenn   ddaattee  dduu   1199  ddéécceemmbbrree  11999900..
9966       LLeett tt rree  aaddrreess ss ééee  àà  CCEESSCC  ((CCoonnss uu llttaann ttss   eenn   ééccooss yyss ttèèmmeess   SS..CC..))  eenn   rrééppoonnss ee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  pprrééss eenn tteerr  uunn   aavv iiss
tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaann tt   llee  pprroo jjeett   "" IInn tteerraacctt iioonnss   eennvviirroonnnneemmeennttaalleess   dduu   pprroo jjeett   ddee  ccoonnss tt rruucctt iioonn   ddee  llaa  jjeettééee  eett   dduu   tteerrmmiinnaall
mmaarriitt iimmee  PPuueerrttaa  MMaayyaa"" ,,  eett   ss uurr  llee  "" PPrrooggrraammmmee  ddee  ss aauuvveettaaggee  ddeess   eess ppèècceess   bbeenn ttoonn iiqquueess   ppoouurr  llee  pprroo jjeett   "" JJeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss   àà  CCoozzuummeell  QQ..RR..,,  eenn   ddaattee  dduu   88  mmaarrss   11999944..
9977       DDooccuummeenntt   77885533  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aaddrreess ss éé  aauu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  llee  1122  aaooûûtt
11999944..
9988       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aaddrreess ss ééee  aauu   DDiirreecctteeuurr  ddeess   IImmppaacctt ss   eett   RRiiss qquueess   EEnnvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  eenn   ddaattee  dduu   2288  ss eepp tteemmbbrree
11999944..
9999       DDooccuummeenntt   1100880099  ddee  llaa  DDiirreecctt iioonn   GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliiss aatt iioonn   EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee,,  eenn   ddaattee  dduu   2255  nnoovveemmbbrree  11999944..
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55.. LLee  2266  aavvrriill  11999955,,  llee  CCoommiittéé  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  ((ll''uunn  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn))  aa  pprréésseennttéé  uunnee  PPllaaiinnttee  ppuubblliiqquuee  àà  llaa  PPRROOFFEEPPAA,,  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  ttrraannssppllaannttaattiioonn  dd''eessppèècceess
rréécciiffaalleess,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu''eellllee  eesstt  rrééaalliissééee  ddee  ffaaççoonn  iinnaaddééqquuaattee  eett  aavveecc  dduu  ppeerrssoonnnneell  iinneexxppéérriimmeennttéé,,  aavveecc
ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll'' IINNEE,,  eett  aa  ssoouummiiss  eenn  pprreeuuvvee,,  eenn  aannnneexxee,,  uunn  vviiddééoo  ddéémmoonnttrraanntt  lleess  eerrrreeuurrss  ddee  mmaanniieemmeenntt
ssuurrvveennuueess..   110000

66.. LLee  33  jjuuiilllleett  11999955,,  llaa  PPRROOFFEEPPAA,,  DDiissttrriicctt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  aa  rrééppoonndduu  àà  llaa  PPllaaiinnttee  ppuubblliiqquuee  ddaattééee  dduu
55  mmaaii  11999955,,  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  ««  ttrraannssppllaannttaattiioonn  ddee  ccoorraauuxx  ddee  mmaanniièèrree  iinnaapppprroopprriiééee  eett  aavveecc  dduu  ppeerrssoonnnneell
iinneexxppéérriimmeennttéé..   »»  110011

77.. LLee  1122  jjaannvviieerr  11999966,,  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  aa  iinnffoorrmméé  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa  GGeessttiioonn  eett  ddee  ll'' IImmppaacctt
EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  qquuee  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess  aa  pprriiss  ffiinn  llee  1155  ooccttoobbrree  11999955..  110022

                                                
110000       PPllaaiinn ttee  ppuubblliiqquuee  dduu   "" CCoommiittéé  ppoouurr  llaa  pprroo tteecctt iioonn   ddeess   rreess ss oouurrcceess   nnaattuurreelllleess   ddeevvaann tt   llee  PPRROOFFEEPPAA,,  eenn   ddaattee  dduu   2266  aavvrriill
11999955..
110011       DDooccuummeenntt   PPFFPPAA--DD..EE--PPSSQQ--003322//9955,,  eenn   ddaattee  dduu   33  jjuu iilllleett   11999955..
110022       LLeett tt rree  dduu   CCoonnss oorrtt iiuumm  HH  aauu   DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  llaa  GGeess tt iioonn   eett   IImmppaacctt   EEnnvviirroonnnneemmeennttaall,,  eenn   ddaattee  dduu   1122  jjaannvviieerr  11999966..
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RRee mmee rrcciiee mmee nnttss

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  aaiimmeerraaiitt  rreemmeerrcciieerr  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu
MMeexxiiqquuee  eett  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  llaa  ccoouurrttooiissiiee  eett  llaa  ddiilliiggeennccee  aavveecc  lleessqquueelllleess  iillss  oonntt  rrééppoonndduu  aauuxx  ddiivveerrsseess
ddeemmaannddeess  dd'' iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ssaannss  lleessqquueelllleess  cceettttee  ttââcchhee  nn''aauurraaiitt  ppaass  ééttéé  ppoossssiibbllee..     LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddééssiirree
ééggaalleemmeenntt  rreemmeerrcciieerr  ttoouutteess  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ffoouurrnnii  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ddoossssiieerr  ffaaccttuueell..
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AANNNNEEXXEE  II  --  LLEETTTTRREESS   MMOODDÈÈLLEESS   TTRRAANNSS MMIISS EESS   PPAARR  LLEE  SS EECCRRÉÉTTAARRIIAATT

NNOOMM
TTIITTRREE

JJee  ddééssiirree  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquu’’eenn  ddaattee  dduu  22  aaooûûtt  ddee  cceettttee  aannnnééee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ((CCCCEE))  aa  cchhaarrggéé  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell  ssuuiittee  àà
uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  pprréésseennttééee  ppaarr  ttrrooiiss
oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  ppoorrttaanntt  ssuurr  ““llee  ddééffaauutt  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauu  pprroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ddee  PPllaayyaa  PPaarraaííssoo,,  CCoozzuummeell,,
QQuuiinnttaannaa  RRoooo..””

LLoorrss  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt,,  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AArrttiiccllee
1155..44  ddee  ll’’AAccccoorrdd  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ““ttiieennddrraa  ccoommppttee  ddee
ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr  uunnee  PPaarrttiiee,,  eett  iill  ppoouurrrraa  eexxaammiinneerr  ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess,,
tteecchhnniiqquueess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  aauuttrreess::  aa))  rreenndduueess  ppuubblliiqquueemmeenntt  aacccceessssiibblleess;;  bb))  ssoouummiisseess  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinnttéérreessssééeess;;  cc))  ssoouummiisseess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ppuubblliicc  mmiixxttee;;
oouu  dd))  ééllaabboorrééeess  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  oouu  ppaarr  ddeess  eexxppeerrttss  iinnddééppeennddaannttss..””

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  vvoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  DDoossssiieerr
FFaaccttuueell,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCCCEE  ssee  mmeettttrraa  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  vvoouuss,,  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddee  MMee  BBeeaattrriizz  BBuuggeeddaa,,
CChheeff  dduu  BBuurreeaauu  ddee  LLiiaaiissoonn  aauu  MMeexxiiqquuee,,  àà  qquuii  vvoouuss  ppoouurrrreezz  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  qquueellqquuee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  ccee  ssooiitt
eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  eenn  qquueessttiioonn,,  àà  ssoonn  bbuurreeaauu  ssiittuuéé  àà  AAvv..  DDeell  PPaarrqquuee  ##  2222,,  CCooll..   TTllaaccooppaacc,,
cc..pp..   0011004499,,  MMééxxiiccoo  DD..FF..  TTeell//FFaaxx::  ((552255))  66..6611..2200..6611..

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ddee  ll’’aatttteennttiioonn  qquuee  vvoouuss  ppoorrtteerreezz  àà  cceettttee  aaffffaaiirree  eett  jjee  pprrooffiittee  ddee  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  vvoouuss
ttrraannssmmeettttrree  mmeess  ssiinnccèèrreess  ssaalluuttaattiioonnss..

VVeeuuiilllleezz  aaggrrééeerr,,  MMaaddaammee//MMoonnssiieeuurr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmeess  sseennttiimmeennttss  ddiissttiinngguuééss

VViiccttoorr  LLiicchhttiinnggeerr
DDiirreecctteeuurr  EExxééccuuttiiff
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NNOOMM
TTIITTRREE

CCoommmmee  vvoouuss  llee  ssaavveezz  ddééjjàà,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ((CCCCEE)),,  ssuuiittee
àà  llaa  ddiirreeccttiivvee  éémmiissee  ppaarr  ssoonn  CCoonnsseeiill,,  ccoommppoosséé  ddeess  SSeeccrrééttaaiirreess  eett  MMiinniissttrreess  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  dduu  CCaannaaddaa,,
ddeess  ÉÉttaattss--uunniiss  dd’’AAmméérriiqquuee  eett  ddeess  ÉÉttaattss--uunniiss  mmeexxiiccaaiinnss,,  ttrraavvaaiillllee  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell  ssuuiittee
àà  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  pprréésseennttééee  ppaarr
ttrrooiiss  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  ppoorrttaanntt  ssuurr  ““llee  ddééffaauutt  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess
aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauu  pprroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ddee  PPllaayyaa  PPaarraaííssoo,,
CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo..””

EEnn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AArrttiiccllee  1155..44  ddee  ll’’AAccccoorrdd  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddeevvrraa  tteenniirr  ccoommppttee  iinncclluutt,,  eennttrree  aauuttrreess
ssoouurrcceess,,  ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoouummiisseess  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnneess
iinnttéérreessssééeess..””

ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  vvoouuss  mmêêmmee  oouu  vvoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  aavveezz  mmaanniiffeessttéé  eexxpplliicciitteemmeenntt  uunn  iinnttéérrêêtt  ddaannss  llee  ccaass  qquuii
nnoouuss  ooccccuuppee,,  nnoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt,,  llee  pplluuss  ttôôtt  ppoossssiibbllee,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  vvoouuss
ddiissppoosseezz  eett  qquuii,,  sseelloonn  vvoottrree  ooppiinniioonn,,  ddeevvrraaiitt  êêttrree  iinncclluussee  ddaannss  llee  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell  eenn  qquueessttiioonn..  NNoouuss  vvoouuss
sseerriioonnss  ttrrèèss  rreeccoonnnnaaiissssaannttss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ttrraannssmmeettttrree  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  ééccrriitt  àà  MMee  BBeeaattrriizz  BBuuggeeddaa,,
CChheeff  dduu  BBuurreeaauu  ddee  LLiiaaiissoonn  aauu  MMeexxiiqquuee,,  ssiittuuéé  àà  AAvv..  DDeell  PPaarrqquuee  ##  2222,,  CCooll..   TTllaaccooppaacc,,  cc..pp..   0011004499,,  MMééxxiiccoo
DD..FF..  TTeell//FFaaxx::  ((552255))  66..6611..2200..6611..

JJee  pprrooffiittee  ddee  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  vvoouuss  ttrraannssmmeettttrree  mmeess  ssiinnccèèrreess  ssaalluuttaattiioonnss..

VVeeuuiilllleezz  aaggrrééeerr,,  MMaaddaammee//MMoonnssiieeuurr,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmeess  sseennttiimmeennttss  ddiissttiinngguuééss..

VViiccttoorr  LLiicchhttiinnggeerr
DDiirreecctteeuurr  EExxééccuuttiiff
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MMEEMMBBRREE  DDUU  CCCCPPMM

VVoouuss  aavveezz  ddééjjàà  ccoonnnnaaiissssaannccee  qquu’’eenn  ddaattee  dduu  22  aaooûûtt  ddee  cceettttee  aannnnééee,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ccooooppéérraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ((CCCCEE))  aa  cchhaarrggéé  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell  ssuuiittee  àà  uunnee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  pprréésseennttééee  ppaarr  ttrrooiiss
oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  ppoorrttaanntt  ssuurr  ““llee  ddééffaauutt  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauu  pprroojjeett  ddee  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ddee  PPllaayyaa  PPaarraaííssoo,,  CCoozzuummeell,,
QQuuiinnttaannaa  RRoooo..””

LLoorrss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ddee  ttoouutteess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoouummiisseess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ppuubblliicc  mmiixxttee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AArrttiiccllee
1155..44  ((cc))..

EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  jjee  vvoouuss  ddeemmaannddee,,  aaddvveennaanntt  llee  ccaass  ooùù  vvoouuss  aauurriieezz  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee  ppoouurr  llaa
ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  DDoossssiieerr  FFaaccttuueell,,  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ll’’eennvvooyyeerr  àà  MMee  BBeeaattrriizz  BBuuggeeddaa,,  CChheeff  dduu  BBuurreeaauu  ddee
LLiiaaiissoonn  aauu  MMeexxiiqquuee,,  ssiittuuéé  àà  AAvv..  DDeell  PPaarrqquuee  ##  2222,,  CCooll..   TTllaaccooppaacc,,  cc..pp..   0011004499,,  MMééxxiiccoo  DD..FF..  TTeell//FFaaxx::  ((552255))
66..6611..2200..6611..

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ddee  ll’’aatttteennttiioonn  qquuee  vvoouuss  pprrêêtteerreezz  àà  cceettttee  aaffffaaiirree  eett  jjee  pprrooffiittee  ddee  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  vvoouuss
ttrraannssmmeettttrree  mmeess  ssiinnccèèrreess  ssaalluuttaattiioonnss..

VVeeuuiilllleezz  aaggrrééeerr,,  MMaaddaammee//MMoonnssiieeuurr,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmeess  sseennttiimmeennttss  ddiissttiinngguuééss

VViiccttoorr  LLiicchhttiinnggeerr
DDiirreecctteeuurr  EExxééccuuttiiff
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AANNNNEEXXEE  IIII  --  CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE

11998800

LLee  1111  jjuuiinn,,  11998800   uunn  ddééccrreett  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddééccllaarree  llaa  ccôôttee  oocccciiddeennttaallee
ddee  ll'' ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQ..  RRoooo,,  ““zzoonnee  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  mmaarriinneess””  ((DDZZRR))..

11998877

LLee  99   mmaarrss ,,   11998877  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee  RRéésseerrvveess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,
QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ((DDUUDDRR)),,  eesstt  ppuubblliiééee  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  ll’’ééttaatt..

11998899

EEnn  ss ee ppttee mmbbrree   11998899   llaa  ““DDiirreeccttiivvee  ppoouurr  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddeess  jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  eett  tteerrmmiinnaauuxx  aattttiittrrééss  aauu
cchhaarrggeemmeenntt""  eesstt  ppuubblliiééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppoorrttuuaaiirreess  mmeexxiiccaaiinneess  ((PPUUMMEEXX))  eett  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cceelllleess
uuttiilliissééeess  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  CCoonnssoorrcciioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH  ((CCoonnssoorrttiiuumm  HH))  ppoouurr  ssaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll''aappppeell  dd''ooffffrreess  ddee  llaa  SSCCTT  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  jjeettééeess  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ddee  ttoouurriissmmee  ((llee  44
sseepptteemmbbrree  11998899))..

EEnn  nnoovvee mmbbrree   11998899  IInnmmoobbiilliiaarriiaa  LLaa  SSooll  ((uunnee  eennttrreepprriissee  lliiééee  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH))  pprréésseennttee  aauuxx  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  uunnee  ÉÉttuuddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  mmaarriinnee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  pprroojjeett  ddee  ““JJeettééee
ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell’’..

11999900

LLee  66  aavvrriill  11999900   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ÉÉccoollooggiiqquuee  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  ddee  llaa
SSeeccrrééttaaiirreerriiee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  eett  àà  ll’’ÉÉccoollooggiiee  ((SSEEDDUUEE))  éémmeett  uunnee  ddéécciissiioonn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llee  pprroojjeett
((JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell))  ““ssee  ttrroouuvvee  àà  ll'' iinnttéérriieeuurr  ddee  ll''aaiirree  nnaattuurreellllee  pprroottééggééee  ddeess  rréécciiffss  ddee
CCoozzuummeell’’  eett  aajjoouuttee  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((ddee  llaa  jjeettééee))  ““aauurraaiieenntt  ddeess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  ssuurr
ddiivveerrsseess  eessppèècceess  ddee  ccoorraauuxx  ccoonnssiiddéérrééeess  mmeennaaccééeess””,,  eett  qquuee  ppoouurr  ccee  mmoottiiff,,  ““iill  eesstt  rreeccoommmmaannddéé  ddee  nnee  ppaass
aauuttoorriisseerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett..””  

LLee  1111  mmaaii  11999900   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  iinnffoorrmmee  llee
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  ““  llaa  ‘‘JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell’’  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aauuttoorriissééee  tteellllee  qquuee  ddééppoossééee””  ..

LLee  11ee rr  jjuuiillllee tt  11999900   FFOONNAATTUURR  iinnffoorrmmee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  llee  pprroojjeett  iimmmmoobbiilliieerr  aaddjjaacceenntt  àà  llaa  nnoouuvveellllee
jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  aa  ééttéé  aauuttoorriisséé..

LLee  1100  aaooûûtt  11999900  llaa  SSCCTT  aapppprroouuvvee,,  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  dduu  PPUUMMEEXX  ppoorrttaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ddeess
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  TTrraannssppoorrttss,,  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ccoonncceessssiioonn  dduu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  eett  eexxppllooiitteerr  uunn
tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss  eett  uunnee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss..     LLee  ddooccuummeenntt  ééttaabblliitt  qquuee  ««  llee  pprroojjeett  eesstt
ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  eett  ttoouurriissttiiqquuee  ddee  4433..33  hheeccttaarreess..   »»
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LLee  2266   ooccttoobbrree   11999900   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ddééppoossee  aauupprrèèss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn
EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE    ““uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall,,    ppoouurr  llaa
CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo””  ((ÉÉIIEE--9900))..

LLee  2222   nnoovvee mmbbrree   11999900  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  iinnffoorrmmee
ppaarr  ééccrriitt  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  ::  ““llee  88  nnoovveemmbbrree  11999900,,  eellllee  aa  eennttrreepprriiss  ll''eexxaammeenn  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
pprréésseennttééee    [[ffaaiissaanntt  rrééfféérreennccee  àà  ll’’ÉÉIIEE--9900]]””,,  eett  ““  qquu''eellllee  aa  ddeemmaannddéé  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  CCoonnsseerrvvaattiioonn
ÉÉccoollooggiiqquuee  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  ddee  lluuii  ssoouummeettttrree  uunnee  ddéécciissiioonn  tteecchhnniiqquuee,,  eett  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee
ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  ddee  cceettttee  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSEEDDUUEE]]  ddee  lluuii  ddoonnnneerr  ssoonn  aavviiss  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt””..

LLee  2299   nnoovvee mmbbrree   2299,,  11999900   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  aa  éémmiiss  uunnee
ooppiinniioonn  tteecchhnniiqquuee  qquuii  pprréécciissee  qquuee  ::  ““ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dd''UUssaaggeess,,  ddee  DDeessttiinnaattiioonnss  eett  ddee
RRéésseerrvveess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  llee  pprroojjeett  pprrooppoosséé  ooccccuuppee  ddeeuuxx  zzoonneess  ::  aa))  uunnee  zzoonnee  mmaarriittiimmee
ddééssiiggnnééee  rréésseerrvvee  ééccoollooggiiqquuee  mmaarriinnee,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill  rreevviieennddrraa  àà  llaa  SSoouuss--sseeccrrééttaaiirreerriiee  àà  ll''ÉÉccoollooggiiee  ddee
ddéétteerrmmiinneerr  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  mmaarriittiimmeess;;  [[.. .. ..]]  eett  bb))  uunn  tteerrrraaiinn  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee  qquuii,,
bbiieenn  qquuee  nnoonn  ddééssiiggnnéé  ddaannss  ll’’ÉÉIIEE  [[ÉÉIIEE--9900]],,  ddeevvrraa  ccoonntteenniirr  lleess  sseerrvviicceess  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoouurr  ppaassssaaggeerrss,,  qquuii
aappppoorrttee  uunnee  ssoolluuttiioonn  aaddééqquuaattee  aauu  pprroobbllèèmmee  dd'' iinnttééggrraattiioonn  àà  llaa  zzoonnee..   ((.. .. ..))””..     LL''ooppiinniioonn  rreeccoommmmaannddee  ddee
““pprréécciisseerr  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  oouuvvrraaggeess  tteerrrreessttrreess..””  LLee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnaallee  qquuee,,  sseelloonn  llee  DDUUDDRR
‘‘llee  pprroojjeett  eesstt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  nnoorrmmeess  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  eenn  vviigguueeuurr””  eett  ““rreeccoommmmaannddee  dd'' iiddeennttiiffiieerr
ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss  tteerrrreessttrreess””..

LLee  1199   ddééccee mmbbrree   11999900   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  iinnffoorrmmee
llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee  llee  pprroojjeett  iinnttiittuulléé  ""JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""  aa  ééttéé  aauuttoorriisséé,,  ssuujjeett  àà  6644
ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ddeevvrraa  rreemmpplliirr  aavvaanntt  eett  ppeennddaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee..

11999911

LLee  1122   nnoovvee mmbbrree   11999911   llaa  SSEEDDUUEE  aaccccoorrdd  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  dd''uunnee  aannnnééee,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  2211  ooccttoobbrree  11999911,,
ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""..   LLaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  vviissaaiitt  àà  ffaaiirree
éétteennddrree  ll’’éécchhééaannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  ssooiitt  ddéélliivvrrééee  llaa  ccoonncceessssiioonn..

11999922

LLee  1199  jjuuiinn  11999922   llaa  SSEEDDUUEE  aaccccoorrddee  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  dd''uunnee  aannnnééee,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjuuiinn  11999922,,  ppoouurr  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  ""JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""..   LLaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  vviissaaiitt  àà  ffaaiirree
éétteennddrree  ll’’éécchhééaannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’ÉÉIIEE--9900  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  ssooiitt  ddéélliivvrrééee  llaa  ccoonncceessssiioonn..

LLee  88  jjuuiillllee tt  11999922  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoolllliicciittee  ll''aappppuuii  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aaffiinn  dd''oobbtteenniirr  llee  ccoonnttrraatt
ddee  ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  SSCCTT  eett  ssoouulliiggnnee  qquuee::  ““llee  11eerr  jjuuiilllleett  11999900  FFOONNAATTUURR  nnoouuss  aa  iinnffoorrmméé  qquuee  nnoottrree  pprroojjeett
iimmmmoobbiilliieerr  aaddjjaacceenntt  àà  llaa  nnoouuvveellllee  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  aa  ééttéé  aauuttoorriisséé””»»..

11999933

LLee  1111  mmaaii  11999933   llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ééccrriitt  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ““aapppprroouuvvee  llee
pprroojjeett  ttoouurriissttiiqquuee  iinnttiittuulléé  PPuueerrttaa  MMaayyaa””  eett  qquuee,,  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiisseess  aauu  SSeeccrrééttaaiirree  ddeess
ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ppoouurr  ““qquu'' iill  aauuttoorriissee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
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llee  pprroojjeett  ‘‘PPuueerrttaa  MMaayyaa’’  ddaannss  llaa  ZZoonnee  ffééddéérraallee  mmaarriittiimmee//tteerrrreessttrree””.. .. ..””ppoouurr  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ccoommmmeenncceenntt
ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee””..

LLee  2244   mmaaii  11999933   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rrééiittèèrree  ddeevvaanntt  llaa  SSCCTT  qquuee  llaa  jjeettééee  ccoonnssttiittuuee  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ppaarrttiiee  dduu
pprroojjeett  ‘‘PPuueerrttaa  MMaayyaa’’  eett  eenn  ddééccrriitt  lleess  pprreemmiièèrreess  ééttaappeess..   LL''eennttrreepprriissee  ss''eennggaaggee  àà  ccoonnssttrruuiirree  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss
ddee  ""ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree""  ((ééddiiffiiccee  tteerrmmiinnaall,,  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  eennttrreeppôôttss  eett  eessppaacceess  vveerrttss,,  sseerrvviicceess  ssaanniittaaiirreess,,
eettcc..))  eett  mmeennttiioonnnnee  uunn  ddooccuummeenntt  ““qquuii  iinnddiiqquuee  qquuee  llee  GGrruuppoo  HHAASSAA  ddee  EEssppaaññaa  ((llee  GGrroouuppee  eessppaaggnnooll  HHAASSAA))
ccoonnssttrruuiirraa  ""ccllééss  eenn  mmaaiinn""  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  dduu  pprroojjeett  PPuueerrttaa  MMaayyaa,,  qquuii  ccoommpprreenndd  ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree,,  llee
vviillllaaggee,,  ll'' iinnffrraassttrruuccttuurree  ddee  llaa  zzoonnee  ffééddéérraallee  ddoonnnnééee  eenn  ccoonncceessssiioonn  eett  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss””..

LLee  1199   jjuuiillllee tt  11999933   llaa  LLooii  ssuurr  lleess  PPoorrttss  eesstt  ppuubblliiééee  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eett  eennttrree  eenn
vviigguueeuurr  àà  cceettttee  ddaattee ..   LLaa  llooii  iinncclluutt  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt  ::  ""TTeerrmmiinnaall""..

LLee  2222   jjuuiillllee tt  11999933   llaa  SSCCTT  ooccttrrooiiee  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  llaa  ccoonncceessssiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ll''ooppéérraattiioonn  eett
ll''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree  ppuubblliicc   ppoouurr  ppaaqquueebboottss  ddaannss  llee  ppoorrtt  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo..

LLee  2222   nnoovvee mmbbrree   11999933   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  SSEEDDUUEE  iinnffoorrmmee
llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee::  ““ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ppeeuutt  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ppuuiissqquuee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  aaccccoorrddééee  ppaarr  cceett  IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  dd’’ÉÉccoollooggiiee,,  eesstt  éécchhuuee””..     LLee  ddooccuummeenntt
eexxpplliiqquuee  qquuee  ““àà  cceettttee  ddaattee,,  ll''aavviiss  ddee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  rreeqquuiiss  ppaarr  llaa  ccoonnddiittiioonn  6622  nn''aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  rreeççuuee
eett  qquuee  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ddééllaaii  nn''aayyaanntt  ééttéé  ooccttrrooyyééee  qquuee  ppoouurr  aann,,  llee  ddééllaaii  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  eexxppiirréé””..

LLee  33   ddééccee mmbbrree   11999933  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rrééppoonndd  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn
EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  qquu'' iill  ccoonnssiiddèèrree  ““ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  vvaalliiddee,,  llaa  ddéécciissiioonn  ffaavvoorraabbllee  ssuurr  ll'' iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ssoonn  éémmiissssiioonn  ddeemmeeuurraanntt  iinncchhaannggééeess  eett  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll''éécchhééaannccee
ccoonnssttiittuuaanntt  sseeuulleemmeenntt  uunn  ccoonnttrreetteemmppss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssuurrmmoonnttaabbllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd''uunnee  ddeemmaannddee  qquuee  nnoouuss  vvoouuss
ssoouummeettttrroonnss  eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn,,  ppoouurr  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  lloorrssqquuee  llaa  SSCCTT  éémmeettttrraa  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  llee  ddéébbuutt  ddeess
ttrraavvaauuxx””..

LLee  2233  ddééccee mmbbrree   11999933  llaa  SSCCTT  iinnffoorrmmee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ““ppoouurrrraa  ccoommmmeenncceerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss,,  ssuujjeett  àà  ll''aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall””..   LLee  ddooccuummeenntt  aajjoouuttee  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  aauuttoorriissééss  ««  ddeevvrraa  ssee
ccoonnffoorrmmeerr  àà  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  ddaannss  ll''aauuttoorriissaattiioonn  »»  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  éémmiissee  ppaarr  llaa  SSEEDDUUEE  eenn  11999900  eett
pprréécciissee  qquuee  ::  ““aavvaanntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  tteerrmmiinnaall  ssuurr  llaa  tteerrrree  ffeerrmmee  aaddjjaacceennttee  àà
llaa  jjeettééee,,  llee  pprroojjeett  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeevvrraa  êêttrree  pprréésseennttéé  ppoouurr  aapppprroobbaattiioonn  àà  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  [[SSCCTT]],,  llee
ttoouutt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  pprreemmiièèrree  eett  cciinnqquuiièèmmee  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn””..

11999944

LLee  44  jjaannvviiee rr  11999944  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoolllliicciittee  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee
uunnee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  118800  jjoouurrss  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  éémmiissee  llee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  ppoouurr  llee
pprroojjeett  ddee  ""JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell""..     LL’’eennttrreepprriissee  iinnffoorrmmee  lleess  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  qquuee  ““llee
2222  ddéécceemmbbrree  11999933,,  eellllee  aa  rreeççuu  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss,,  llaa  RRééssoolluuttiioonn
OOFF..111122..220011..--22449977//9933  nnoouuss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr
ppaaqquueebboottss  ttoouurriissttiiqquueess””..   DDaannss  ssaa  lleettttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ssiiggnnaallee  qquuee  ““ddaannss  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  llaa
ccoonnddiittiioonn  NNuumméérroo  33  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  cceettttee  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  àà  ttrraavveerrss  llaa  RRééssoolluuttiioonn
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441100..33008888  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  qquu’’eellllee  nnoouuss  ooccttrrooiiee  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  118800  jjoouurrss  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  441100--
0022220088  ddéélliivvrrééee  ppaarr  cceettttee  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  àà  vvoottrree  cchhaarrggee””..

LLee  77   mmaarrss   11999944   ll''eennttrreepprriissee  rreennoouuvveellllee  ssaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee
NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssoouulliiggnnee  qquuee  ddaannss  ll''éévveennttuuaalliittéé  ooùù  cceettttee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ““eessttiimmee  qquuee  lleess
rraaiissoonnss  eett  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleessqquueelllleess  ll''éémmiissssiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  441100--33008888  ddee  ddéécceemmbbrree  11999900
ssee  ffoonnddee  nnee  ssoonntt  pplluuss  vvaalliiddeess,,  eett  qquuee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  nnee  ppeeuutt
aalllleerr  ddee  ll''aavvaanntt  àà  ll''eennddrrooiitt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  aauuttoorriisséé,,  eellllee  ddooiitt  eenn  iinnffoorrmmeerr  ll''eennttrreepprriissee,,  eenn  mmoottiivvaanntt  ssaa  ddéécciissiioonn
sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee  ll''AArrttiiccllee  1166  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn””..

LLee  88   mmaarrss   11999944   ll'' IInnssttiittuutt  ddeess  SScciieenncceess  ddee  llaa  MMeerr  eett  ddee  LLiimmnnoollooggiiee,,  SSttaattiioonn  PPuueerrttoo  MMoorreellooss,,  iinnddiiqquuee  ddaannss
uunn  ""aavviiss  tteecchhnniiqquuee""  qquuee  ""eenn  ggéénnéérraall""  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauu  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess  ""eesstt
ccoorrrreeccttee"",,  mmaaiiss  rreeccoommmmaannddee  qquuee  ccee  pprrooggrraammmmee  ““nnee  ssooiitt  ppaass  rreessttrreeiinntt  aauuxx  eessppèècceess  ssaannss  ppééddoonnccuullee””..

LLee  1133  aavvrriill  11999944   llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aaccccoorrddee  uunnee  pprroorrooggaattiioonn  ddee
ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee   ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llee    CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ““aa  oobbtteennuu  ddee  llaa  SSCCTT,,  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee
ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee””  eett  qquuee  ““lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleessqquueelllleess  ssee
ffoonnddee””  ll''éémmiissssiioonn  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  441100--33008888,,  eenn  ddaattee  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  11999900,,  ““nn''oonntt  ppaass  cchhaannggéé  jjuussqquu''àà  cceettttee
ddaattee””..

LLee  1188  jjuuiillllee tt  11999944  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rreemmeett  àà  ll'' IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  dd’’ééccoollooggiiee  ((IINNEE))  lleess  ooppiinniioonnss  tteecchhnniiqquueess  dduu
CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  dd''ÉÉttuuddeess  AAvvaannccééeess  ddee  ll'' IInnssttiittuutt  PPoollyytteecchhnniiqquuee  NNaattiioonnaall,,  UUnniittéé  MMéérriiddaa
((CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN));;  pprrééppaarrééeess  ppaarr  GGuussttaavvoo  ddee  llaa  CCrruuzz  AAggüüeerroo,,  MM..  SScc.. ,,  MMaauurriicciioo  GGaarrdduuññoo,,  MM..  SScc,,  eett  llee
DDoocctteeuurr  EErriicc  JJoorrddaann..    TTrrooiiss  ddeess  ééttuuddeess  mmeennttiioonnnnééeess  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss,,
tteell  qquu''éévvaalluuéé  eenn  11999900,,  nn''aauurraaiitt  ppaass  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  nnééggaattiiff  ssuurr  llee  RRéécciiff  PPaarraaiissoo,,  aalloorrss  qquu''uunnee
ééttuuddee  ssiiggnnaallaaiitt  llee  ccoonnttrraaiirree ..

LLee  1122  aaooûûtt  11999944  ll'' IINNEE  iinnffoorrmmee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquuee::  ““lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett  [[JJeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss  àà
CCoozzuummeell]]  ppeeuuvveenntt  ccoommmmeenncceerr””,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu'' iillss  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss  llaa  ssttrriiccttee  oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  dd''aauuttoorriissaattiioonn  NNoo..  441100--33008888  ((aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee)),,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llee
rreessppeecctt  ddeess  1166  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  ccoommpprreennaanntt  ""llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess
qquu''eeffffeeccttuueerraa  llee  CCIINNVVEESSTTAAVV--IIPPNN..""

LLee   1133  ss ee ppttee mmbbrree   11999944   llaa  vveennttee  dduu  tteerrrraaiinn  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  aauu
CCoonnssoorrttiiuumm  HH  eesstt  rrééaalliissééee  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  rreemmiissee  eett  rréécceeppttiioonn..    LLaa  ddoonnaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ffééddéérraall,,  llee  ttoouutt  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddeemmeeuurree  eenn  ssuussppeennss..

LLee   2288  ss ee ppttee mmbbrree   11999944  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  rreemmeett  aauuxx  aauuttoorriittééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  llee  ""PPrrooggrraammmmee  ddee
ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess..""

LLee   1111  ooccttoobbrree   11999944   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoolllliicciittee  aauupprrèèss  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  uunnee  nnoouuvveellllee
pprroorrooggaattiioonn  dd''uunn  aann  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..   DDaannss  ccee  ddooccuummeenntt,,  ll’’eennttrreepprriissee  mmaanniiffeessttee  ““qquu’’eellllee
aa  oobbsseerrvvéé  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  441100--33008888  [[aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee]]  mmeennttiioonnnnééee,,  ccoommmmee  eellllee
aavvaaiitt  ééttéé  eexxhhoorrttééee  àà  llee  ffaaiirree  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  ppaarraaggrraapphhee  ddee  llaa  RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroorrooggaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  cceettttee
aauuttoorriittéé  eenn  ddaattee  dduu  1133  aavvrriill  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss””..
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LLee   88  nnoovvee mmbbrree   11999944   llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  rreeqquuiieerrtt  ppaarr  ééccrriitt  qquuee  ll'' IINNEE  ““rreeccoonnssiiddèèrree  ssoonn
aauuttoorriissaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  ll''eennddrrooiitt  pprrooppoosséé  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  jjeettééee””..   LLee  ddooccuummeenntt
eexxpplliiqquuee  qquuee  ““sseelloonn  ll''aavviiss  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  tteecchhnniiqquueess””  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ““uunnee  rréévviissiioonn  ddééttaaiillllééee  ddee  llaa  zzoonnee
ddaannss  llaaqquueellllee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  pprréévvuuee””,,  llee  RRéécciiff  PPaarraaiissoo  ““sseerraaiitt  ggrraavveemmeenntt  eennddoommmmaaggéé  ttaanntt  ppaarr  lleess
aaccttiivviittééss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  qquuee  ppaarr  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  jjeettééee””..

LLee   2255  nnoovvee mmbbrree   11999944  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  aapppprroouuvvee  llaa  mmiissee  eenn
ooeeuuvvrree   dduu  ""PPrrooggrraammmmee  ddee  SSaauuvveettaaggee  ddeess  EEssppèècceess..""

LLee   1166  ddééccee mmbbrree   11999944   ll'' IINNEE  aaccccoorrddee  uunnee  nnoouuvveellllee  pprroorrooggaattiioonn  ddee  336655  jjoouurrss  ffrraannccss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  1144
ooccttoobbrree  11999944,,  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  ""JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss..""

11999955

LLee   1166  fféévvrriiee rr  11999955   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  pprréésseennttee  àà  ll'' IINNEE  llee  ““PPllaann  DDiirreecctteeuurr  qquuii  ccoonnttiieenntt  llee  nnoommbbrree  eett  llee  ttyyppee
dd'' iinnssttaallllaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  aauuxx  ttoouurriisstteess  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ttoouurriissttiiqquuee  ffééddéérraall
[[PPuueerrttaa  MMaayyaa]]  ooffffrriirraa  eett  aassssuummeerraa””..     LLee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnaallee  qquuee  ll’’ÉÉIIEE  eett  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  aaddddiittiioonnnneellllee  ssee
rraappppoorrttaanntt  ""aauuddiitt  pprroojjeett""  aauuttoorriissee  sseeuulleemmeenntt  ““ccee  qquuii  eesstt  iinnddiiqquuéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprreemmiièèrree  eett  DDeeuuxxiièèmmee””
((ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee)),,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  ssoolllliicciittee  ddee  ll''aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  qquu''eellllee
lluuii  iinnddiiqquuee  ssii  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee  ccoonnssttiittuuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  aapppprroopprriiééee  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ““llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd''ééddiiffiicceess  ddee  qquueellqquuee  ttyyppee  qquuee  ccee  ssooiitt  oouu  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  llaa  jjeettééee  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee””..

LLee   2233  fféévvrriiee rr  11999955   ll'' IINNEE  rrééppoonndd  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ““qquu''eenn  ll''aabbsseennccee  dd''aarrgguummeennttss
ddéémmoonnttrraanntt  aavveecc  ppeerrttiinneennccee  ll''eexxiisstteennccee  dd'' iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnoonn  pprréévvuuss  lloorrss  dduu  pprroocceessssuuss
dd''éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett””,,  ll'' IInnssttiittuutt  ““nnee  ppoossssèèddee  ppaass  dd''éélléémmeennttss  tteecchhnniiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee
rreeccoonnssiiddéérreerr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  éémmiissee  llee  1199  ddéécceemmbbrree  11999900  [[aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee]]””..

LLee   2299  mmaarrss   11999955   llaa  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ddeess  RReessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess
PPêêcchheess  ((SSEEMMAARRNNAAPP))  aaddrreessssee  uunnee  lleettttrree  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll''ÉÉccoollooggiiee  eett  ddee  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ddee
ll’’HHoonnoorraabbllee  CChhaammbbrree  ddeess  DDééppuuttééss  ddaannss  llaaqquueellllee  eellllee  rrééssuummee  lleess  ffaaiittss  lleess  pplluuss  ppeerrttiinneennttss  qquuii  iilllluussttrreenntt  llaa
ssiittuuaattiioonn  dduu  ‘‘PPrroojjeett  ddee  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell  eett  lleess  aaggiisssseemmeennttss  ddee  ll’’IINNEE..  DDaannss  ccee  ddooccuummeenntt
ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ssiiggnnaallee::

••  QQuuee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  SSEEDDUUEE,,  ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirreerriiee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  ((SSEEDDEESSOOLL))  eett  ddee  llaa
SSEEMMAARRNNAAPP  oonntt  éévvaalluuéé  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  pprroojjeett  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  TTrraannssppoorrttss,,  llee  MMiinniissttèèrree  dduu  TToouurriissmmee  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee
QQuuiinnttaannaa  RRoooo..

••  QQuuee  llee  DDééccrreett  ppuubblliiéé  llee  1111  jjuuiinn  11998800  ddaannss  llaa  GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddééccllaarraanntt  ““llaa  ccôôttee
oocccciiddeennttaallee  ddee  ll’’ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ““aaiirree  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa
ffaauunnee  mmaarriinneess””,,  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  ddee  rréédduuiirree  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee
ssoouuss--mmaarriinnee,,  ddûû  aauu  ffaaiitt  qquuee  ll’’oonn  aavvaaiitt  ddéétteeccttéé  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  mmaarrqquuééee  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee
ccoorraalllliinneess  llee  lloonngg  ddee  llaaddiittee  ccôôttee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceelllleess  ddeess  ccoolloonniieess  ddee  ssttrroommbbeess  rroossééss  ((SSttrroommbbuuss
ggiiggaass))..   DDaannss  ccee  sseennss,,  ll’’aarrttiiccllee  DDeeuuxxiièèmmee  dduuddiitt  DDééccrreett  ééttaabblliitt  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  mmeennttiioonnnnééeess,,
aaiinnssii  qquuee  ddee  ttoouutt  ggeennrree  ddee  ccuueeiilllleettttee  bbiioollooggiiqquuee  qquuii  nn’’aaiitt  ppaass  ppoouurr  bbuutt  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee;;
cceeppeennddaanntt,,  iill  nnee  pprroohhiibbee  aauuccuunneemmeenntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss..

••  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ss’’eennggaaggeeaa  àà  aappppuuyyeerr  llee  pprroojjeett  àà  ttrraavveerrss  llaa  vveennttee  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ssiittuuéé
àà  mmêêmmee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  ssuudd  CCoozzuummeell--CChhaannkkaannaaaabb,,  iinnssttaallllaattiioonnss  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee  rreelliiééeess  iinnddiirreecctteemmeenntt
aauu  pprroojjeett..   EEtt  qquuee  ““eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  mmaanniiffeessttéé  ppaarr  lleeddiitt  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  eexxpprriimméé  àà  ttrraavveerrss
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llaa  vveennttee  ddeess  tteerrrraaiinnss  eett  ll’’ooccttrrooii  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntteess””  eett  ssuuiittee  àà  ll’’aannaallyyssee  ddee  ll’’iimmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  rrééaalliissééee  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eenn  ssee  ffoonnddaanntt  ssuurr  ll’’aavviiss  dd’’aaccaaddéémmiicciieennss
eexxppeerrttss,,  ll’’oonn  aavvaaiitt  ooccttrrooyyéé  ll’’aaccqquuiieesscceemmeenntt  aauu  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ppoouurr  qquuee  ddéébbuutteenntt  lleess  ttrraavvaauuxx..

••  QQuuee    ““llaa  rrééssoolluuttiioonn  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee  IINNEE  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunn  oorrddrree  ddee
ccoonnssttrruuiirree  nnii  nn’’oobblliiggee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett::  eellllee  iimmpplliiqquuee  sseeuulleemmeenntt  qquuee,,  ddaannss  ll’’éévveennttuuaalliittéé  ooùù  llee
pprroojjeett  sseerraaiitt  eennttrreepprriiss,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ssooiieenntt  rreessppeeccttééeess  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt””..   EEtt  eellllee  eexxpplliiqquuaa  qquuee
““llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmuunniicciippaall  oouu  lleess  aauuttoorriittééss  ffééddéérraalleess
ccoommppéétteenntteess  ppeeuuvveenntt  rréévvooqquueerr  lleess  ddéécciissiioonnss  [[ddee  ll’’IINNEE]]  eett  nnee  ppaass  aauuttoorriisseerr  llee  pprroojjeett,,  aauuqquueell  ccaass  llee
IINNEE  ssee  ttrroouuvveerraaiitt  ddééppoouurrvvuu  ddee  ttoouuttee  ccoommppéétteennccee””..

••  QQuu''aavveecc  llaa  rreellooccaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  [[oorrddoonnnnééee  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  11  ddee
ll''aauuttoorriissaattiioonn]],,  ll''aaxxee  ddee  llaa  jjeettééee  ddeemmeeuurreerraaiitt  pplluuss  ééllooiiggnnééee  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ppllaaqquueess  ccoorraalllliieennnneess
llooccaalliissééeess  àà  ll''eexxttrréémmiittéé  NNoorrdd  dduu  RRéécciiff  PPaarraaiissoo,,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddiimmiinnuueerr  ll''aatttteeiinnttee  eett  ddee  llaa  rréédduuiirree  àà  33  %%
ddee  ll''eennsseemmbbllee,,  ttoouutt  aauu  pplluuss..

LLee   2266  aavvrriill  11999955  llee  CCoommiittéé  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  ((ll''uunn  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn))  pprréésseennttee  uunnee  ppllaaiinnttee  ppuubblliiqquuee  aauu  BBuurreeaauu  dduu  pprrooccuurreeuurr  ffééddéérraall  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((PPRROOFFEEPPAA)),,  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  ttrraannssppllaannttaattiioonn  dd''eessppèècceess  pprroopprreess  aauu  rréécciiff,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu''eellllee
eesstt  rrééaalliissééee  ddee  ffaaççoonn  iinnaaddééqquuaattee  eett  aavveecc  dduu  ppeerrssoonnnneell  iinneexxppéérriimmeennttéé,,  aavveecc  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll'' IINNEE,,  eett
ssoouummeett  eenn  pprreeuuvvee,,  eenn  aannnneexxee,,  uunn  vviiddééoo  ddéémmoonnttrraanntt  lleess  eerrrreeuurrss  ddee  mmaanniieemmeenntt  ssuurrvveennuueess..

LLee   2233  mmaaii  11999955   ll'' IINNEE  rrééppoonndd  àà  ll''eennttrreepprriissee  qquuee,,  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  ««  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  qquueellqquuee  ttyyppee  ddee
ppiilliieerrss  eenn  tteerrrree  ffeerrmmee  ppoouurr  llaa  ““JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  àà  CCoozzuummeell””,,  iill  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprréésseenntteerr  uunnee  ééttuuddee
dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall,,  eett  nnoonn  uunnee  ééttuuddee  pprréévveennttiivvee..   »»

LLee  33   jjuuiillllee tt  11999955   llaa  PPRROOFFEEPPAA,,  DDiissttrriicctt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  rrééppoonndd  àà  llaa  PPllaaiinnttee  PPuubblliiqquuee  ddaattééee  dduu  55  mmaaii
11999955,,  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  ««  TTrraannssppllaannttaattiioonn  ddee  ccoorraauuxx  ddee  mmaanniièèrree  iinnaapppprroopprriiééee  eett  aavveecc  dduu  ppeerrssoonnnneell
iinneexxppéérriimmeennttéé..   »»

LLee   88  nnoovvee mmbbrree   11999955   ll’’aauuttoorriittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aaccccoorrddee  uunnee  nnoouuvveellllee  pprroorrooggaattiioonn  jjuussqquu''aauu  1144  ooccttoobbrree
11999966  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  dduu  pprroojjeett..   LLaa  ddeemmaannddee  ddee  pprroorrooggaattiioonn  vviissaaiitt  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess
ttrraavvaauuxx  dduu  pprroojjeett  aaffiinn  dd’’êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  lleess  tteerrmmiinneerr  eett  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aaiinnssii  àà  llaa  ccoonncceessssiioonn..  LL’’aauuttoorriittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eexxhhoorrttee  ll’’eennttrreepprriissee  àà  ““ccoonnttiinnuueerr  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  ooppppoorrttuunnéémmeenntt  aauuxx  TTeerrmmeess  eett
ccoonnssiiddéérraattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ffiixxééeess  ppaarr  ll’’IInnssttiittuutt  ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddoonntt  iill  ss’’aaggiitt””..

11999966

LLee   1122  jjaannvviiee rr  11999966   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  iinnffoorrmmee  llee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  GGeessttiioonn  eett  ddee  ll'' IImmppaacctt
eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquuee  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ddeess  eessppèècceess  aa  pprriiss  ffiinn  llee  1155  ooccttoobbrree  11999955..

LLee   1144  mmaaii  11999966   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  pprréésseennttee  ll’’ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ggéénnéérraall  dduu  pprroojjeett
""PPuueerrttaa  MMaayyaa""  ((ÉÉIIEE--9966)),,  àà  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo..    LL''eennttrreepprriissee  ssoouulliiggnnee  qquu''eellllee  rreemmeett  ll’’éévvaalluuaattiioonn
dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ““.. .. ..   ppoouurr  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauu  ddooccuummeenntt  [[ddee  ll'' IINNEE]]  DD..OO..OO..  DDGGNNAA--22113377  dduu  2233  mmaaii
11999955””..   CCeettttee  ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ttyyppee  ““ggéénnéérraall””  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ppoouurr  llee  pprroojjeett
““DDéévveellooppppeemmeenntt  IImmmmoobbiilliieerr  ‘‘PPuueerrttaa  MMaayyaa’’,,  pprroojjeett  qquuii  ccoommpprreenndd  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dd''uunn
tteerrmmiinnaall,,  dd''uunnee  eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree  ppoouurr  ffoouurrnniirr  lleess  sseerrvviicceess  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ccoonncceessssiioonn  aa  ééttéé  ooccttrrooyyééee  eett
ll'' iinnffrraassttrruuccttuurree  nnéécceessssaaiirree  aauu  ttoouurriissmmee””..
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LLee   22  jjuuiillllee tt  11999966  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssoolllliicciittee  uunn  ddééllaaii  aaddddiittiioonnnneell  ddee  118800  jjoouurrss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  1155  ooccttoobbrree
11999966,,  ppoouurr  ll''aauuttoorriissaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..   DDaannss  ssaa  lleettttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ssoolllliicciittee  llaa  pprroorrooggaattiioonn  ““aaffiinn  qquuee
ll’’eennttrreepprriissee  qquuee  jjee  rreepprréésseennttee  ssooiitt  ddaannss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ppaarraacchheevveerr  lleess  ttrraavvaauuxx  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  JJeettééee  ppoouurr  PPaaqquueebboottss  ddaannss  ll’’ÎÎllee  ddee  CCoozzuummeell,,  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ssee  ccoonnffoorrmmaanntt  aaiinnssii  àà  llaa
ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee””..

LLee   1199  jjuuiillllee tt  11999966   llee  DDééccrreett  ddééccllaarraanntt  llaa  zzoonnee  ccoonnnnuuee  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  RRéécciiffss  ddee  CCoozzuummeell,,  ssiittuuééee  eenn  ffaaccee
ddee  llaa  ccôôttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  CCoozzuummeell,,  ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ccoommpprreennaanntt  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  1111,,
998877--8877--5500  hheeccttaarreess,,    ZZoonnee  NNaattuurreellllee  PPrroottééggééee  aavveecc  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  MMaarriinn,,  eesstt  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa
GGaazzeettttee  OOffffiicciieellllee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn..

LLee   1166   ddééccee mmbbrree   11999966   llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ss''aaddrreessssee  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  PPoorrttss  eett  ddeess  AAffffaaiirreess  ddee  llaa
mmaarriinnee  mmaarrcchhaannddee  ddee  llaa  SSCCTT  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ssoonn  ddooccuummeenntt  ddaattéé  dduu  2222  jjuuiilllleett  11999933,,  eett  ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt
ssiiggnnaallééeess  lleess  eexxiiggeenncceess  eett  lleess  ddéémmaarrcchheess  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  rrééaalliisseerr  llaa  ddoonnaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ffééddéérraall  dd''uunnee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrraaiinn  aaccqquuiiss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo  ((llee  1133  sseepptteemmbbrree  11999944))..
LLee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  ssiiggnnaallee  qquu'' iill  ““ddééttiieenntt  ddééjjàà  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ddooccuummeennttss  rreeqquuiiss  ppoouurr  ccoonncclluurree  ll''aaccttee  ddee
ddoonnaattiioonn  aapppprroopprriiéé””  eett  rreeqquuiieerrtt  ddee  llaa  SSCCTT  qquu''eellllee  lluuii  iinnddiiqquuee  ““ll''eennddrrooiitt  eett  llaa  ddaattee  ooùù  ddeevvrraa  ssee  ffaaiirree  llaa
ddoonnaattiioonn””

LLee  2200  ddééccee mmbbrree   11999966   ll'' IINNEE,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ppoouurr  llaa  RRéégglleemmeennttaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eett
ll'' IImmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  ““aauuttoorriissee  ll’’eennttrreepprriissee  CCoonnssoorrcciioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy  PPrroommoocciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  HH,,
SS..AA..  ddee  CC..VV..  [[CCoonnssoorrcciioo  HH]],,  àà  ccoonnssttrruuiirree  eett  àà  eexxppllooiitteerr  lleess  oouuvvrraaggeess  aauuxxqquueellss  rrééffèèrree  llee  sseeccoonndd  aalliinnééaa  ddee  llaa
ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn,,  qquuii  ccoonnssiisstteenntt  eenn::  11..   ll''eenncceeiinnttee  ppoorrttuuaaiirree  ((ééddiiffiiccee  tteerrmmiinnaall  ppoouurr
ppaassssaaggeerrss))    22..   lleess  eessppaacceess  oouuvveerrttss  ((aaccccèèss  dduu  tteerrmmiinnaall  àà  llaa  jjeettééee  ppoouurr  ppaaqquueebboottss))  eett  33..   llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt
((ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett  vvooiieess  dd''aaccccèèss  ppuubblliiqquueess))””..   DDaannss  ccee  mmêêmmee  ddooccuummeenntt  dduu  2200  ddéécceemmbbrree  11999966,,  ll'' IINNEE
iinnffoorrmmee  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH  qquu'' iill  ““nn''aauuttoorriissee  ppaass  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  lliiééss  àà  ddeess  uussaaggeess  ttoouurriissttiiccoo--
ccoommmmeerrcciiaall  ccoommpprriiss  ddaannss  ll''aaiirree  ddee  4477,,117788..8800  mm²² ,,  mmeennttiioonnnnééss  ddaannss  ll''ééttuuddee  dd'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall
pprréésseennttééee””  ((ÉÉIIEE--9966))..

11999977

EEnn  ddaattee  dduu  1100  fféévvrriiee rr  11999977,,  sseelloonn  ll'' iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouummiissee  ppaarr  llee  CCoonnssoorrttiiuumm  HH,,  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  llaa
ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llaa  SSCCTT,,  nn''aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  rreennccoonnttrrééee..     CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llaa  ddoonnaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn,,
ddeerrnniièèrree  eexxiiggeennccee  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  nn''aa  ppaass  eeuu  lliieeuu..    SSeelloonn  lleess  aauuttoorriittééss
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  mmeexxiiccaaiinneess,,  llaa  ccoonnddiittiioonn  CCiinnqq,,  aalliinnééaa  ee))  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ((llee  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà
ccoommpptteerr  ddee  ll''ooccttrrooii  dduu  ttiittrree  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llaa  ddéécciissiioonn  ssuurr  ll'' iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  tteerrmmiinnaall  ppoorrttuuaaiirree))
eesstt  ccoonnddiittiioonnnneellllee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree..
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AANNNNEEXXEE  IIIIII  --  CCAARRTTEESS   GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS


