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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0689/2004, внесена от Henri-Michel Henry, с френско гражданство, 
от името на Асоциация за опазване и възстановяване на островите и 
крайбрежието на море Iroise, относно създаването на национален морски 
парк.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че френското правителство разглежда възможността 
за създаване на национален морски парк в море Iroise. Според вносителя на петицията 
свързаните с проекта за парк официални документи не отчитат становището, 
изразявано неведнъж от местното население. Накратко местното население би желало 
управлението на опазването на околната среда да се осъществява по начин, който е 
възможно най-малко централизиран. Вносителят на петицията отправя искане към 
Европейския парламент да разгледа проекта от гледна точка на правото на Общността, 
а именно по отношение на участието на обществеността в административните решения, 
свързани с околната среда, като се позовава на международната Конвенция от Орхус. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 март 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.

Петицията се отнася до създаването на национален морски парк в море Iroise и факта, 
че при изготвянето на проектозакона по този въпрос френското правителство не е взело 
предвид изразените от местното население становища. Вносителят на петицията 
отправя искане за подкрепа от страна на Европейския парламент и се позовава на 
Конвенцията от Орхус (по която Франция и ЕО са страни) относно достъпа до 
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информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа 
до правосъдие по екологични въпроси.

По отношение изготвянето от страна на публичните органи на правила със 
задължителна правна сила, които могат да имат важни последици върху околната 
среда, в член 8 от Конвенцията от Орхус се предвижда насърчаване (актове с 
незадължителна сила) на страните с оглед стимулиране ефективното участие на 
обществеността на подходящ етап от изготвянето на правилата от страна на публичните 
органи, като се посочват някои общи насоки. Това не означава, че гражданите имат 
правно основание да изискват от публичните органи да изменят взетите от тях решения 
по начин, който те желаят.

На 8 юни 2005 г. вносителят на петицията изпраща допълнителна информация до 
Европейския парламент относно развитието на случая на ниво френски органи на 
властта, в която освен това изглежда оспорва включването на морския парк в мрежата 
Натура 2000, както и модела за управление на парка, предвиден от френските органи.

Във връзка с тази последна точка трябва да се отбележи, че Директива 92/43/ЕИО1

относно опазването на естествените местообитания и дивата фауна и флора (Директива 
за местообитанията) предвижда определянето на обектите от интерес за Общността да 
се осъществява въз основа на научни данни. Следователно процесът на определяне на 
обекти от интерес за Общността в рамките на мрежата Натура 2000 не предвижда 
консултиране с обществеността. Въпреки това процедурата по определяне и приемане 
на списъци с обекти от интерес за Общността за различните биогеографски региони 
включва участието на представители и експерти от участващите държави, както и на 
някои неправителствени организации (НПО) и заинтересовани групи при провеждането 
на научни семинари.

В рамките на определянето на морската мрежа Натура 2000 Комисията създава работна 
група на Комитета по местообитанията с цел изготвяне, в сътрудничество с държавите-
членки и групи експерти, на документ с насоки относно научните критерии за 
определяне на морски обекти от Натура 2000, както и относно добрите практики за 
управление. При приемането на списъците с обекти от интерес за Общността 
Комисията приема да включи в тези списъци „научни резерви“, т.е. обекти, за които се 
очаква да бъде изяснено доколко представляват интерес от научна гледна точка, преди 
да бъдат официално предложени от държавите-членки. 

Въпреки това, по отношение на управлението на обектите, директивата насърчава 
участието и диалога на всички заинтересовани участници на местно ниво. Освен това 
Комисията не се намесва пряко в решенията за управление на обектите, които са от 
компетентността на националните органи.

4. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

                                               
1 OВ L 206 от 22.7.1992 г., стр. 7-50
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С писмо от 5 август 2007 г. вносителят на петицията информира комисията по петиции 
на Европейския парламент, че компетентният министър е подписал указ за създаване на 
национален морски парк в Iroise1. Указът е приет след обществено допитване, в 
контекста на което анкетна комисия е издала одобрително становище, обвързано с три 
формални условия: 1) най-късно в срок от 2 години от датата на подписване на указа за 
създаване на парка трябва да се проведе обществено допитване относно проект за 
разширяване на националния морски парк в Iroise; 2) трябва да се проведе обществено 
допитване относно  плана за управление, съставен от Управителния съвет на парка, 
преди неговото одобрение от Агенцията за защитени морски зони; 3) Управителният 
съвет трябва да включва трима представители от общността на общините на област 
Iroise и двама представители от общността на полуостров Crozon. Освен това по 
отношение на представителството на потребителските организации трябва да бъдат 
предложени 3 места за местни асоциации на потребителите, като Асоциация за 
опазване и възстановяване на островите и крайбрежието на море Iroise (ADVILI), 
Асоциация на ветроходците от пристанище Conquet (APPC) и Асоциацията на рибарите 
от района Douarnenez. Анкетната комисия посочва, че ако тези условия не са 
изпълнени, становището й следва да се счита за отрицателно.

Вносителят на петицията смята, че предвид предполагаемото неизпълнение на 
условията, поставени от анкетната комисия, становището й следва да се счита за 
отрицателно. Поради това той приканва комисията по петиции да проучи развитието на 
проекта от гледна точка на правото на Общността и общите принципи за управление на 
околната среда, насърчавани от Европейския съюз. Той също така се позовава на 
Конвенцията от Орхус. 

Европейската общност е страна по Конвенцията от Орхус от 17 май 2005 г.2 Член 7 и 8 
от Конвенцията се отнасят съответно до участието на обществеността по отношение на 
плановете, програмите и политиките, свързани с околната среда, и участието на 
обществеността в процеса на съставяне на нормативни разпоредби и/или задължителни 
нормативни инструменти за общо прилагане.

Доколкото указът за създаване на природния морски парк в Iroise би трябвало да се 
счита за указ с нормативен характер, той може да се отнесе към член 8 от Конвенцията 
от Орхус, който се явява разпоредба, чието правилно прилагане трябва да се гарантира 
от френските органи независимо от съществуването на разпоредби на вторичното право 
на Общността в тази област. Следователно компетентните френски органи са тези, 
които трябва своевременно да оценят възможното въздействие на член 8 от 
Конвенцията от Орхус относно процедурата за приемане на указа за създаване на 
национален морски парк в Iroise, като се уточни, че указът изрично се позовава на  
„документите, свързани с общественото допитване, доклада и заключенията на 

                                               
1 Указ № 2007-1406 от 28 септември 2007 г. (Официален вестник на Френската република № 228 от 2 

октомври 2007 г., стр. 16192).

2 След депозирането на инструмента за сключване на Конвенцията в съответствие с Решение 
2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. за сключване от името на Европейската общност на 
Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения 
и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124 от 17.5.2005 г., стр. 1).
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анкетната комисия от 8 март 2007 г.“. В този контекст и предвид предоставената 
оперативна самостоятелност на френските органи с член 8 от Конвенцията, Комисията 
не разполага със сведения, които й дават възможност да заключи, че приемането на 
указа относно създаването на национален морски парк в Iroise би съставлявало 
нарушение на член 8 от Конвенцията от Орхус.

По отношение на позоваването на Директива 2003/351 от страна на анкетната комисия, 
на която също се позовава вносителят на петицията, уместно е да се посочи, че 
противно на това, което се подразбира от доклада на анкетната комисия, споменатата 
директива не е приложима в конкретния случай. Всъщност тази директива цели да 
допринесе за изпълнението на задължения, които произтичат от Конвенцията от Орхус, 
като предвижда участието на обществеността при изготвянето на някои планове и 
програми, свързани с околната среда, и подобрява участието на обществеността и 
предвижда разпоредби, свързани с достъпа до правосъдие в Директива 85/337/ЕИО2 и 
Директива 96/61/EО3 на Съвета. Въпреки това, съгласно член 2 от директивата, 
държавите-членки са задължени да осигуряват участието на обществеността само по 
отношение на плановете и програмите, чието изготвяне е предвидено от разпоредбите, 
изброени в приложение I към директивата. Нито една обаче от изброените в 
приложението директиви не се отнася до такъв план, като плана за управление на 
природен морски парк, който се урежда със закон 2006-436 от 14 април 2006 г. относно 
националните паркове, природните морски паркове и регионалните природни паркове4. 

Независимо от това, е възможно планът за управление на природен морски парк да се 
урежда от член 7 на Конвенцията от Орхус, който обхваща по-специално плановете и 
програмите, свързани с околната среда. Уместно е да се припомни, че по силата на член 
L334-5 от френския кодекс за околната среда този план определя мерките за опазване, 
познанията, възстановяването и устойчивото развитие, които да се осъществяват в 
природните морски паркове; той съдържа графичен документ, в който се посочват 
различните зони от парка и тяхното предназначение. Въпреки това въз основа на 
наличната информация Комисията  не е в състояние да определи, дали въпросните 
органи ще проведат обществено допитване по отношение на плана за управление, 
който следва да се изготви в срок от 3 години. Участието на обществеността 
хипотетично би било осигурено, ако евентуално планът бъде подложен на оценка на 

                                               
1 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване 

участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до 
правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156 от 25.6.2003 г., стр. 17).

2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175 от 5.7.1985 г., стр. 40), изменена с 
Директива 97/11/ЕО от 3 март 1997 г. (ОВ L 73 от 14.3.1997 г., стр. 5).

3 Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването (ОВ L 257 от 10.10.1996 г., стр. 26).

4 Официален вестник на Френската република № 90 от 15 април 2006 г., стр. 5682.
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неговото въздействие в съответствие с Директива 2001/421. 

В заключение, Комисията не разполага със сведения, които й дават възможност да 
заключи, че приемането на указа за създаването на национален морски парк в Iroise би 
съставлявало нарушение на член 8 от Конвенцията от Орхус, нито че изготвянето на 
плана за управление на парка ще се осъществи в нарушение на член 7 от същата 
Конвенция. 

                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката 

на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197 от 21.7.2001 г., стр. 
30).


