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Θέμα: Αναφορά 0689/2004, του Henri-Michel HENRY, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης για την προστασία και την αξιοποίηση των νήσων Iroise
και των ακτών τους», σχετικά με τη δημιουργία εθνικού θαλάσσιου πάρκου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η γαλλική κυβέρνηση προγραμματίζει τη δημιουργία εθνικού 
θαλάσσιου πάρκου στις νήσους Iroise. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα επίσημα έγγραφα 
σχετικά με το έργο του πάρκου δεν λαμβάνουν υπόψη τη θέση που έχει εκφράσει 
επανειλημμένα ο τοπικός πληθυσμός, ο οποίος, κατ’ ουσίαν ζητεί μεγαλύτερη αποκέντρωση 
στη διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το σχέδιο υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, ιδίως σε σχέση με 
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη διοικητικών αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον,
παραπέμποντας στη διεθνή Σύμβαση του Aarhus.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαρτίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Η εν λόγω αναφορά αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού θαλάσσιου πάρκου των νήσων Iroise
και την παράλειψη συνεκτίμησης των απόψεων που εξέφρασαν οι κάτοικοι της περιοχής 
κατά τη διαδικασία εκπόνησης του σχετικού σχεδίου νόμου από τη γαλλική κυβέρνηση. Ο 
αναφέρων ζητεί τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παραπέμπει στη Σύμβαση του 
Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
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αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (συμβαλλόμενα 
μέρη της οποίας αποτελούν πράγματι η Γαλλία και η ΕΕ). 

Σχετικά με τη θέσπιση από τις δημόσιες αρχές νομικά δεσμευτικών κανόνων που μπορούν να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, το άρθρο 8 της Σύμβασης του Aarhus παρέχει
κίνητρο (soft law) στα συμβαλλόμενα μέρη να προωθήσουν την ουσιαστική συμμετοχή του
κοινού σε πρόσφορο στάδιο της εκπόνησης αυτών των κανόνων από τις δημόσιες αρχές,
υποδεικνύοντας κάποιες γενικές γραμμές συμπεριφοράς. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι πολίτες
μπορούν να απαιτήσουν νομικά από τις δημόσιες αρχές την τροποποίηση των αποφάσεών
τους προς την κατεύθυνση που αυτοί τους έχουν υποδείξει.

Στις 8 Ιουνίου 2005 ο αναφέρων απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης στο επίπεδο του 
γαλλικού κράτους, όπου φαίνεται να αμφισβητείται η ένταξη του εν λόγω θαλάσσιου πάρκου 
στο δίκτυο Natura 2000, που σχετίζεται επίσης με το πρότυπο διαχείρισης του πάρκου που 
προβλέπεται από τις γαλλικές αρχές.

Όσον αφορά αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για 
τους οικοτόπους) προβλέπει ότι ο χαρακτηρισμός των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές πληροφορίες. Η διαδικασία καθορισμού τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 δεν προβλέπει επομένως
δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των καταλόγων των 
τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος για τις διάφορες βιογεωγραφικές περιοχές προϋποθέτει, 
κατά την πραγματοποίηση επιστημονικών σεμιναρίων, τη συμμετοχή εκπροσώπων και 
εμπειρογνωμόνων των διάφορων εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και ορισμένων ΜΚΟ και 
ομάδων συμφερόντων. 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του δικτύου Natura 2000 σε θαλάσσιο περιβάλλον, η Επιτροπή
συνέστησε μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής Οικοτόπων με στόχο να καταρτίσει, σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη και ομάδες εμπειρογνωμόνων, ένα κατευθυντήριο έγγραφο 
σχετικά με τα επιστημονικά κριτήρια καθορισμού των τόπων του Natura 2000 σε θαλάσσιο
περιβάλλον, καθώς και για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης. Η Επιτροπή, κατά την έγκριση
των καταλόγων των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, δέχτηκε να συμπεριλάβει σε αυτούς
τους καταλόγους «επιστημονικά πάρκα»: πρόκειται για τόπους των οποίων το επιστημονικό
ενδιαφέρον δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως ώστε να προταθούν επισήμως από τα
κράτη μέλη.

Αντίθετα, όσον αφορά τη διαχείριση των τόπων, η οδηγία ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τον
διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή,
ωστόσο, δεν παρεμβαίνει άμεσα στις αποφάσεις διαχείρισης των τόπων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες των εθνικών αρχών.

                                               
1 EE L 206, της 22.7.1992, σ. 7-50
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4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων, με την από 5ης Αυγούστου 2007 επιστολή του, ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπογράφηκε από τον αρμόδιο υπουργό το
διάταγμα περί δημιουργίας του εθνικού θαλάσσιου πάρκου των νήσων Iroise (PNMI)1. Αυτό
το διάταγμα εκδόθηκε ύστερα από δημόσια έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας μια εξεταστική
επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνωμοδότηση με τρεις επίσημες επιφυλάξεις: 1) ένα σχέδιο
επέκτασης του PNMI θα πρέπει να υποβληθεί σε δημόσια έρευνα εντός μεγίστης προθεσμίας
2 ετών από την υπογραφή του διατάγματος περί δημιουργίας του πάρκου· 2) το σχέδιο 
διαχείρισης που κατήρτισε το συμβούλιο διαχείρισης του πάρκου θα πρέπει να υποβληθεί σε 
δημόσια έρευνα, πριν εγκριθεί από την Υπηρεσία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών· 3) 
το συμβούλιο διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 εκπροσώπους από το σύνολο των 
κοινοτήτων της Iroise και 2 εκπροσώπους από το σύνολο των κοινοτήτων της χερσονήσου 
Crozon. Επιπλέον, για την εκπροσώπηση των οργανώσεων χρηστών, θα πρέπει να προταθούν
3 θέσεις σε τοπικές οργανώσεις χρηστών όπως η A.D.V.I.L.I (Ένωση για την προστασία και 
την αξιοποίηση των νήσων Iroise και των ακτών τους), η A.P.P.C. (Ένωση ιδιοκτητών 
σκαφών αναψυχής του λιμένα Conquet) και σε μια ένωση ερασιτεχνών αλιέων της 
περιφέρειας Douarnenez. Η εξεταστική επιτροπή διευκρινίζει ότι αν δεν αρθούν αυτές οι
επιφυλάξεις, η γνωμοδότησή της θα πρέπει να λογίζεται ως δυσμενής.

Ο αναφέρων εκτιμά ότι, λαμβανομένης υπόψη της προβαλλόμενης μη τήρησης των όρων που
είχε θέσει η εξεταστική επιτροπή, η γνωμοδότησή της θα πρέπει να θεωρηθεί δυσμενής. 
Καλεί επομένως την Επιτροπή Αναφορών να ερευνήσει την εξέλιξη του έργου σε σχέση με
το κοινοτικό δίκαιο και τις γενικές αρχές διαχείρισης του περιβάλλοντος που προάγει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται επίσης στη σύμβαση του Aarhus. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Aarhus στις 17 
Μαΐου 20052. Τα άρθρα 7 και 8 της σύμβασης αναφέρονται αντίστοιχα στη συμμετοχή του
κοινού όσον αφορά τα σχέδια, τα προγράμματα και τις πολιτικές σχετικά με το περιβάλλον
και στη συμμετοχή του κοινού στο στάδιο της εκπόνησης κανονιστικών διατάξεων ή/και
νομικά δεσμευτικών κανονιστικών μέσων γενικής εφαρμογής.

Εφόσον το διάταγμα περί δημιουργίας του θαλάσσιου φυσικού πάρκου των νήσων Iroise
θεωρηθεί κανονιστικής φύσης, μπορεί ενδεχομένως να εμπίπτει στο άρθρο 8 της σύμβασης
του Aarhus, διάταξη της οποίας την ορθή εφαρμογή οι γαλλικές αρχές οφείλουν να 
εγγυώνται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κανόνων παράγωγου κοινοτικού δικαίου επί του 
θέματος. Επομένως, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές όφειλαν να εκτιμήσουν, σε εύθετο χρόνο, τον
πιθανό αντίκτυπο του άρθρου 8 της σύμβασης του Aarhus στη διαδικασία έκδοσης του
διατάγματος περί δημιουργίας του PNMI, δεδομένου ότι διευκρινίζεται ότι το διάταγμα 

                                               
1   Διάταγμα αριθ. 2007-1406 της 28ης Σεπτεμβρίου 2007 (Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας 

αριθ. 228 της 2ας Οκτωβρίου 2007, σ. 16192).

2   Ύστερα από την κατάθεση της πράξης σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την απόφαση 2005/370/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1).
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αναφέρεται ρητά στα «έγγραφα σχετικά με τη δημόσια έρευνα, τα αποτελέσματα της δημόσιας 
έρευνας, την έκθεση και τα συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007». 
Σε αυτό το πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο εκτίμησης που αναγνωρίζεται από
το άρθρο 8 της σύμβασης στις εθνικές αρχές, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να της
επιτρέπουν να συναγάγει το συμπέρασμα ότι η έκδοση του διατάγματος περί δημιουργίας του 
PNMI συνιστά παράβαση του άρθρου 8 της σύμβασης του Aarhus.

Ως προς την αναφορά της οδηγίας 2003/351 από την εξεταστική επιτροπή, στην οποία
εξάλλου παραπέμπει και ο αναφέρων, σκόπιμο είναι να υπογραμμιστεί ότι αντίθετα από τα 
όσα υπονοεί η έκθεση της επιτροπής, η εν λόγω οδηγία δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή. 
Πράγματι, στόχος της ανωτέρω οδηγίας είναι να συμβάλλει στην τήρηση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus, θεσπίζοντας τη συμμετοχή του κοινού στην
εκπόνηση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σχετικά με το περιβάλλον και στη 
βελτίωση της συμμετοχής του κοινού καθώς και στη θέσπιση διατάξεων σχετικά με την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ2 και 96/61/ΕΚ3 του Συμβουλίου. 
Συνάγεται, ωστόσο, από το άρθρο 2 αυτής της οδηγίας ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται
να διασφαλίζουν τη συμμετοχή του κοινού δυνάμει αυτής της οδηγίας παρά μόνο για τα
σχέδια και τα προγράμματα των οποίων η εκπόνηση προβλέπεται από τις διατάξεις που
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας. Πλην όμως καμιά από τις οδηγίες που
απαριθμούνται σε αυτό το παράρτημα δεν αφορά ένα σχέδιο όπως το σχέδιο διαχείρισης των
θαλάσσιων φυσικών πάρκων που διέπονται από τον νόμο 2006-436 της 14ης Απριλίου 2006 
σχετικά με τα εθνικά πάρκα, τα θαλάσσια φυσικά πάρκα και τα περιφερειακά φυσικά πάρκα4. 

Είναι ωστόσο δυνατό τα σχέδια διαχείρισης των θαλάσσιων φυσικών πάρκων να διέπονται
από το άρθρο 7 της σύμβασης του Aarhus, το οποίο συγκεκριμένα καλύπτει τα σχέδια και τα 
προγράμματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Σκόπιμο είναι να υπομνησθεί σχετικά ότι, 
δυνάμει του άρθρου L-334-5 του γαλλικού περιβαλλοντικού κώδικα, αυτό το σχέδιο ορίζει τα
μέτρα προστασίας, γνώσης, αξιοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να ισχύουν στα
θαλάσσια φυσικά πάρκα· περιλαμβάνει γραφική παράσταση όπου απεικονίζονται οι διάφορες 
περιοχές του πάρκου και ο χαρακτήρας τους. Πάντως η Επιτροπή, με βάση τις διαθέσιμες
πληροφορίες, δεν είναι σε θέση να καθορίσει αν οι ενδιαφερόμενες αρχές θα υποβάλουν ή όχι
το σχέδιο διαχείρισης –το οποίο πρέπει να εκπονηθεί εντός προθεσμίας 3 ετών– σε δημόσια 
έρευνα. Η συμμετοχή του κοινού εν πάση περιπτώσει διασφαλίζεται με το ενδεχόμενο το
σχέδιο να υποβληθεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεών του κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 

                                               
1 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 

συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).

2  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40), όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ της 3ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).

3 Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26).

4  Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας αριθ. 90 της 15ης Απριλίου 2006, σ. 5682.
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2001/421. 

Εν συμπεράσματι, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να της επιτρέπουν να συναγάγει το
συμπέρασμα ότι η έκδοση του διατάγματος περί δημιουργίας του PNMI συνιστά παράβαση
του άρθρου 8 της σύμβασης του Aarhus, ούτε ότι η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης του 
PNMI θα πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του άρθρου 7 της εν λόγω σύμβασης.

                                               
1  Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της
21.7.2001, σ. 30).


