
CM\713566DA.doc PE370.051v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

7.3.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0689/2004 af Henri-Michel HENRY, fransk statsborger, for 
foreningen til beskyttelse og udnyttelse af Iroisehavets øer og kyster, om 
oprettelse af en havnationalpark

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at den franske regering overvejer at oprette en havnationalpark i 
Iroisehavet. Ifølge andrageren er der ifølge de officielle dokumenter om parkprojektet ikke 
taget hensyn til den holdning, som de lokale befolkninger gentagne gange har givet udtryk 
for, nemlig at de ønsker en mindre centraliseret forvaltning af miljøbeskyttelsen. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge projektet i lyset af EU-retten, navnlig i 
forbindelse med offentlighedens deltagelse i beslutninger om miljøforvaltning, under 
henvisning til Århuskonventionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Det foreliggende andragende vedrører oprettelsen af en havnationalpark i Iroisehavet og den 
manglende hensyntagen til lokalbefolkningens holdninger under den franske stats
udarbejdelse af det tilhørende lovforslag. Andrageren anmoder om Europa-Parlamentets støtte 
og henviser til Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
(som Frankrig og EU er parter i).

Med hensyn til de offentlige myndigheders udarbejdelse af juridisk bindende regler, som kan 
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have stor virkning på miljøet, indeholder artikel 8 i Århuskonventionen et incitament ("soft 
law") for parterne til at fremme offentlighedens reelle deltagelse på et egnet tidspunkt i 
myndighedernes udarbejdelse af disse regler, idet der angives nogle generelle retningslinjer 
for fremgangsmåden. Dette betyder dog ikke, at borgerne juridisk set kan kræve af de 
offentlige myndigheder, at disse ændrer beslutning i den retning, offentligheden anbefaler.

Den 8. juni 2005 sendte andrageren en supplerende skrivelse til Europa-Parlamentet om 
udviklingen i sagen på statsligt plan i Frankrig, hvor han i øvrigt synes at anfægte 
inddragelsen af havparken i Natura 2000-nettet, også i relation til den forvaltningsmodel for 
parken, som de franske myndigheder agter at indføre.

Med hensyn til sidstnævnte punkt skal det bemærkes, at der ifølge direktiv 92/43/EØF1 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) skal udpeges lokaliteter af 
fællesskabsbetydning på grundlag af en videnskabelig database. Udpegningen af lokaliteter af 
fællesskabsbetydning til Natura 2000-nettet omfatter således ikke høring af 
offentligheden. Ikke desto mindre indebærer proceduren for opstilling og vedtagelse af listen 
over lokaliteter af fællesskabsbetydning i de forskellige biogeografiske områder, at der 
afholdes videnskabelige seminarer med deltagelse af repræsentanter og eksperter fra de 
forskellige berørte lande foruden ngo'er og interessegrupper.

I forbindelse med oprettelsen af Natura 2000-nettet i havmiljøet har Kommissionen nedsat en 
arbejdsgruppe under Habitatkomitéen med det formål i samarbejde med medlemsstaterne og 
ekspertgrupperne at udarbejde en vejledning i de videnskabelige kriterier for udpegningen af 
Natura 2000-lokaliteterne i havmiljøet samt i god forvaltningspraksis. Kommissionen 
accepterede i forbindelse med vedtagelsen af listerne over lokaliteter af fællesskabsbetydning 
at medtage "videnskabelige forbehold", dvs. lokaliteter, for hvilke man afventer en bedre 
afklaring med hensyn til deres videnskabelige interesse, førend de officielt foreslås optaget på 
listen af medlemsstaterne.

Vedrørende forvaltningen af lokaliteterne tilskyndes der til gengæld i direktivet til at inddrage 
og indlede en dialog med alle interesserede aktører på lokalt plan. Kommissionen griber 
imidlertid ikke direkte ind i beslutningerne om forvaltning af lokaliteterne, der hører ind 
under de nationale myndigheders kompetence."

4. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Ved skrivelse af 5. august 2007 underrettede andrageren Europa-Parlamentets udvalg for 
andragender om, at den kompetente minister havde underskrevet dekretet om oprettelse af 
havnationalparken Iroise (PNMI)2. Dette dekret ved vedtaget efter en offentlig høring, i 
forbindelse med hvilken en undersøgelseskommission afgav en gunstig udtalelse behæftet 
med følgende tre udtrykkelige forbehold: 1) et forslag til udvidelse af PNMI skal inden to år 
fra datoen for undertegnelsen af dekretet om oprettelse af parken sendes i offentlig høring, 2) 
forvaltningsplanen, der er udarbejdet af parkens forvaltningsråd, skal sendes i offentlig 
høring, inden det franske kontor for beskyttede havområder (Agence des aires marines 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 Dekret nr. 2007-1406 af 28. september 2007 (Frankrigs statstidende, Journal officiel de la République 

française, nr. 228 af 2. oktober 2007, s. 16192).
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protégées) godkender den, 3) i forvaltningsrådet skal der sidde tre repræsentanter for 
kommunesammenslutningen i Iroiseområdet og to for Crozonhalvøen. Desuden får de lokale 
brugerorganisationer tilbudt mulighed for at besætte tre pladser med deres repræsentanter, 
f.eks. foreningen til beskyttelse og udnyttelse af Iroisehavets øer og kyster A.D.V.I.L.I. 
(Association de Défense et de Valorisation des Iles et du Littoral de la mer d'Iroise), A.P.P.C. 
(Association des Plaisanciers du Port de Conquet) og en forening af lystfiskere fra området 
Douarnenez. Undersøgelseskommissionen præciserer, at dens udtalelse må betragtes som 
ugunstig, hvis disse forbehold ikke fjernes.

Andrageren mener, at undersøgelseskommissionens udtalelse bør betragtes som ugunstig i 
betragtning af den angiveligt manglende overholdelse af de betingelser, som 
undersøgelseskommissionen har stillet. Han opfordrer derfor udvalget for andragender til at 
undersøge udviklingen i projektet på baggrund af EU-retten og EU's generelle principper for 
miljøforvaltning. Han henviser ligeledes til Århuskonventionen.

Det Europæiske Fællesskab tiltrådte Århuskonventionen den 17. maj 20051. Artikel 7 og 8 i 
Århuskonventionen omhandler henholdsvis offentlig deltagelse i forbindelse med planer, 
programmer og politikker på miljøområdet og under udarbejdelsen af almengyldige og 
obligatoriske bestemmelser og/eller normgivende instrumenter.

Såfremt dekretet om oprettelse af havnationalparken i Iroisehavet skulle betragtes som 
værende en lov, kunne det falde ind under artikel 8 i Århuskonventionen, hvis korrekte 
anvendelse de franske myndigheder skal garantere uafhængigt af, om der findes afledt EU-ret 
på området. Det påhvilede derfor de kompetente franske myndigheder at foretage en rettidig 
vurdering af den mulige indvirkning af Århuskonventionens artikel 8 på proceduren for 
vedtagelse af dekretet om oprettelse af PNMI, idet det præciseres, at dekretet udtrykkeligt 
gælder "dokumenter vedrørende offentlig høring, resultaterne af den offentlige høring, 
undersøgelseskommissionens rapport og konklusioner af 8. marts 2007". I den forbindelse og 
i betragtning af den skønsmargen, som de nationale myndigheder har i henhold til artikel 8 i 
konventionen, har Kommissionen ikke kendskab til elementer, der tillader den at konkludere, 
at vedtagelsen af dekretet om oprettelse af PNMI skulle være en overtrædelse af 
Århuskonventionens artikel 8.

For så vidt angår undersøgelseskommissionens henvisning til direktiv 2003/352, som 
andrageren i øvrigt også henviser til, skal det bemærkes, at dette direktiv i modsætning til, 
hvad undersøgelseskommissionens rapport lader forstå, ikke finder anvendelse på det 
foreliggende tilfælde. Formålet med dette direktiv er at bidrage til gennemførelsen af de 
forpligtelser, der hidrører fra Århuskonventionen, gennem bestemmelser om offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og 

                                               
1 Efter deponering af tiltrædelsesinstrumentet for konventionen i overensstemmelse med Rådets afgørelse 

2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen 
om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om 
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
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bedre offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse i Rådets direktiver 
85/337/EØF1 og 96/61/EF2. Det fremgår imidlertid af artikel 2 i dette direktiv, at 
medlemsstaterne kun er forpligtet til at sikre offentlig deltagelse i medfør heraf, når det 
gælder de planer og programmer, hvis udarbejdelse er omfattet af bestemmelserne i bilag I. 
Men ingen af direktiverne i dette bilag vedrører en plan som forvaltningsplanen for 
havnationalparkerne, der er omfattet af lov nr. 2006-436 af 14. april 2006 om nationalparker, 
havnaturparker og regionale naturparker3.

Det er dog muligt, at forvaltningsplanerne for havnaturparkerne falder ind under 
Århuskonventionens artikel 7, som bl.a. omfatter planer og programmer på miljøområdet. Det 
skal i så henseende påpeges, at det i denne plan i medfør af den franske miljølovs § L334-5 er 
fastlagt, hvilke foranstaltninger vedrørende beskyttelse, kendskabsudbredelse, udnyttelse og 
bæredygtig udvikling der skal gennemføres for havnaturparken. Planen indeholder et grafisk 
dokument med angivelse af parkens forskellige zoner, og hvad de indeholder. Kommissionen 
er imidlertid ikke i stand til på baggrund af de foreliggende oplysninger at fastslå, om de 
berørte myndigheder vil sende forvaltningsplanen, som skal være udarbejdet inden tre år, i 
offentlig høring eller ej. Offentlighedens deltagelse ville under alle omstændigheder være 
sikret, hvis planen blev underlagt en vurdering af dens virkninger ved anvendelse af direktiv 
2001/424.

Kommissionen anfører, at den ikke er i besiddelse af elementer, der kan tillade den at 
konkludere, at vedtagelsen af dekretet om oprettelse af PNMI skulle være en overtrædelse af 
Århuskonventionens artikel 8, og at udarbejdelsen af forvaltningsplanen for PNMI skulle 
foregå i strid med samme konventions artikel 7."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet (EF-traktaten L 175 af 5.7.1985, s. 40) som ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. 
marts 1997 (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5).

2 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26).

3 Frankrigs statstidende, Journal officiel de la République française, nr. 90 af 15. april 2006, s. 5682.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers

og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).


