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Aihe: Vetoomus nro 689/2004, Henri-Michel Henry, Ranskan kansalainen, (Iroisen 
meren saarien ja rannikon suojelu- ja hyödyntämisyhdistyksen puolesta,) 
meripuiston perustamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Ranskan hallitus harkitsee meripuiston perustamista 
Englannin kanaalin eteläpuolella sijaitsevaan Iroisen mereen.  Vetoomuksen esittäjän mukaan 
puiston suunnitteluun liittyvissä virallisissa asiakirjoissa ei ole huomioitu paikallisten 
asukkaiden useaan otteeseen ilmaisemaa kantaa. Asukkaiden toivomus on lyhyesti se, että 
luonnonsuojeluun liittyviä asioita hoidettaisiin hajautetummin. Vetoomuksen esittäjä pyytää, 
että Euroopan parlamentti tutkisi hanketta yhteisön lainsäädännön näkökulmasta ja erityisesti 
ottaen huomioon Århusin yleissopimuksella säädetyn yleisön osallistumisoikeuden 
ympäristöä koskeviin hallinnollisiin päätöksiin. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. maaliskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.  

Vetoomuksen aiheena on kansallisen meripuiston perustaminen Iroisen mereen ja se, että 
Ranskan hallitus ei ole ottanut hankkeeseen liittyvän lakiluonnoksen laatimisvaiheessa 
paikallisväestön esittämiä mielipiteitä huomioon. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamentin tukea vedoten (Ranskan ja EY:n allekirjoittamaan) Århusin yleissopimukseen, 
jonka nojalla taataan yleisön tiedonsaanti- ja osallistumisenoikeus sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus ympäristöasioihin liittyvässä päätöksentekoprosessissa.
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Århusin yleissopimuksen 8 artiklassa (muu kuin sitova lainsäädäntö) kehotetaan 
sopimuspuolia edistämään yleisön osallistumista tehokkaasti sellaisten, viranomaisten 
vastuulla olevien yleisesti sovellettavien oikeudellisesti sitovien sääntöjen laatimiseen, joilla 
voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Artiklassa nimetään yleisesti muutama toimenpide. 
Tämä ei tarkoita sitä, että kansalaiset voivat lain nojalla vaatia viranomaisia muuttamaan 
tehtyjä päätöksiä haluamaansa suuntaan.   

Vetoomuksen esittäjä toimitti 8. kesäkuuta 2005 Euroopan parlamentille lisätietoja siitä, 
kuinka asia oli edennyt Ranskan valtion tasolla. Tietojen perusteella vetoomuksen esittäjä 
näyttää myös vastustavan kyseisen meripuiston liittämistä Natura 2000 -verkostoon, mikä 
kuuluu Ranskan viranomaisten laatimaan puiston hallinnoimista koskevaan suunnitelmaan.

Tässä yhteydessä on huomattava, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1 (luontotyyppidirektiivin) nojalla yhteisön 
tärkeänä pitämät kohteet valitaan tieteellisen tietämyksen perusteella. Kun Natura 2000 -
verkostoon valitaan yhteisön tärkeänä pitämiä kohteita, menettelyssä ei siis kuulla yleisön 
mielipidettä. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun laaditaan ja hyväksytään luetteloja yhteisön 
tärkeänä pitämistä kohteista eri luonnonmaantieteellisillä alueilla, järjestetään tieteellisiä 
seminaareja, joihin osallistuu edustajia ja asiantuntijoita eri maista sekä joistakin 
kansalaisjärjestöistä ja eturyhmistä.

Meriympäristössä sijaitsevia Natura 2000 -verkoston kohteita varten komissio on perustanut 
habitaattikomitean työryhmän, jonka tavoitteena on laatia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
asiantuntijaryhmien kanssa asiakirja ohjeeksi tieteellisistä perusteista, joilla meriympäristössä 
sijaitsevia kohteita valitaan Natura 2000 -verkostoon, sekä niiden hyvistä hallintokäytänteistä. 
Yhteisön tärkeänä pitämien kohteiden luettelon hyväksymisen yhteydessä komissio hyväksyi, 
että luetteloihin otettiin mukaan varasijoille niin sanottuja tieteellisiä suojelualueita. Kyse on 
sellaisista kohteista, joista odotetaan lisäselvityksiä siitä, kuinka hyvin kohteet palvelevat 
tieteellistä etua ennen kuin jäsenvaltiot ehdottavat virallisesti niitä luetteloon. 

Kohteiden hallinnoinnin osalta direktiivissä kannustetaan kaikkien asianomaisten paikallisen 
tason toimijoiden osallistumista ja vuoropuhelua. Komissio ei puutu suoraan kohteiden 
hallinnointia koskeviin päätöksiin, jotka kuuluvat kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

4. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä kertoi 5. elokuuta 2007 päivätyssä kirjeessään Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle, että toimivaltainen ministeri oli allekirjoittanut Iroisen meripuiston 
perustamista koskevan asetuksen2. Asetus hyväksyttiin sen jälkeen, kun julkisen tutkinnan 
yhteydessä tutkintavaliokunta ilmoitti antavansa hyväksyntänsä sillä ehdolla, että kolme 
seuraavaa muodollista perustetta täytettäisiin: 1) Iroisen meripuiston laajennushankkeesta on 
järjestettävä julkinen tutkinta enintään kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona puiston 
perustamista koskeva asetus on allekirjoitettu; 2) puiston hallinnoinnista vastaavan neuvoston 
laatimasta hallinnointisuunnitelmasta on järjestettävä julkinen tutkinta ennen kuin 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7-50.
2 Asetus nro 2007–1406, annettu 28. syyskuuta 2007 (Ranskan tasavallan virallinen lehti nro 228, julkaistu 

2. lokakuuta 2007, s. 16192).
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merialueiden suojelusta vastaava virasto ”Agence des aires marines protégées” hyväksyy sen; 
3) hallinnoinnista vastaavaan neuvostoon on kuuluttava kolme Iroisen alueen ja kaksi 
Crozonin niemimaan kuntien yhteisön edustajaa. Lisäksi käyttäjäjärjestöjen edustuksen 
takaamiseksi kolme paikkaa on varattava paikallisille käyttäjäjärjestöille kuten 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”) ja Douarnenezin alueen vapaa-
ajankalastajien yhdistys. Tutkintavaliokunta painotti, että mikäli nämä ehdot eivät täyty, sen 
kanta hanketta kohtaan on kielteinen.

Vetoomuksen esittäjän mukaan tutkintavaliokunnan mielipiteen on katsottava olevan 
kielteinen, sillä sen asettamia edellä mainittuja ehtoja ei ole täytetty. Hän pyytää siksi 
vetoomusvaliokuntaa tutkimaan hankkeen edistymistä yhteisön lainsäädännön ja Euroopan 
unionin edistämien ympäristön hallintaa koskevien yleisten periaatteiden näkökulmasta. 
Lisäksi vetoomuksessa viitataan Århusin yleissopimukseen. 

Euroopan yhteisöstä tuli Århusin yleissopimuksen sopimusosapuoli 17. toukokuuta 20051.  
Yleissopimuksen 7 ja 8 artiklassa säädetään yleisön osallistumisesta ympäristöön liittyvien 
suunnitelmien, ohjelmien ja toimintaohjelmien valmisteluun sekä yleisön osallistumisesta 
sellaisten viranomaismääräysten ja/tai yleisesti sovellettavien oikeudellisesti sitovien 
asiakirjojen laatimiseen, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Mikäli Iroisen meripuiston perustamista koskevan asetuksen katsotaan olevan luonteeltaan 
viranomaismääräys, siihen voitaisiin soveltaa Århusin yleissopimuksen 8 artiklaa. Ranskan 
viranomaisten on taattava, että kyseistä säännöstä sovelletaan asianmukaisesti riippumatta 
samasta aiheesta annetuista yhteisön lainsäädännön säännöksistä.  Toimivaltaisten Ranskan 
viranomaisten on siis arvioitava hyvissä ajoin Århusin yleissopimuksen 8 artiklan 
mahdollinen vaikutus meripuiston perustamista koskevan asetuksen antamismenettelyyn. On 
syytä täsmentää, että asetuksessa otetaan huomioon nimenomaan ”julkisen tutkinnan 
asiakirjat, julkisen tutkinnan tulokset, 8. maaliskuuta 2007 päivätty tutkintavaliokunnan 
raportti ja sen päätelmät”. Kun otetaan huomioon, että yleissopimuksen 8 artiklan nojalla 
kansallisille viranomaisille sallitaan arviointi tietyssä määräajassa, komissiolla ei ole riittäviä 
perusteita sen toteamiseksi, että meripuiston perustamista koskevan asetuksen antaminen olisi 
Århusin yleissopimuksen 8 artiklan vastaista.

Tutkintavaliokunnan esiin tuomaa direktiiviä 2003/35/EY2, johon vetoomuksen esittäjä myös 
viittaa, ei voida soveltaa tässä tapauksessa, vaikka valiokunnan selonteon perusteella voisi 
näin ymmärtää. Direktiivin tavoitteena on edistää niiden Århusin yleissopimuksen säädösten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat yleisön osallistumista tiettyjen ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen ja yleisön osallistumisen edistämistä sekä neuvoston 

                                               
1 Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 

ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17. helmikuuta 2005 
tehdyn neuvoston päätöksen säädösten mukaisen sopimuksentekoasiakirjan tallettamisen jälkeen (EUVL L 124, 
17.5.2005, s. 1).

2 Yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta 26. toukokuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/35/EY(EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17).
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direktiivejä 85/337/ETY1 ja 96/61/EY2 yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta. Kyseisen direktiivin 2 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisölle annetaan mahdollisuuksia osallistua varhaisessa vaiheessa ja 
tehokkaasti vain niiden suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun ja muuttamiseen tai 
tarkistamiseen, jotka on laadittava liitteessä I lueteltujen säännösten mukaisesti. Yksikään 
liitteessä luetelluista direktiiveistä ei koske sellaista meripuistojen hallinnointisuunnitelmaa, 
josta on säädetty 14. huhtikuuta 2006 annetussa alueellisia kansallispuistoja, meripuistoja ja 
luonnonpuistoja koskevassa laissa nro 2006-4363. 

On kuitenkin mahdollista, että meripuistojen hallinnointisuunnitelmiin sovelletaan Århusin 
yleissopimuksen 7 artiklaa, joka koskee ympäristöä koskevia suunnitelmia ja ohjelmia. On 
aiheellista muistuttaa tässä yhteydessä, että Ranskan ympäristölain L334-5 artiklan nojalla 
kyseisessä suunnitelmassa on määriteltävä meripuiston suojelemista, siitä tiedottamista, sen 
esiin tuomista ja kestävää kehitystä varten toteutettavat toimet. Siihen sisältyy graafinen 
suunnitelma, johon on merkitty puiston eri osat ja niiden käyttötarkoitukset. Komissio ei 
kuitenkaan pysty saatavilla olevien tietojen perusteella päättelemään, aikovatko asianomaiset 
viranomaiset toimittaa julkista tutkintaa varten hallinnointisuunnitelman, joka on laadittava 
kolmen vuoden määräajassa. Yleisön osallistuminen olisi joka tapauksessa turvattu, mikäli 
suunnitelman ympäristövaikutukset arvioitaisiin direktiivin 2001/42/EY4 säännösten 
mukaisesti. 

Lopuksi komissio toteaa, että sillä ei ole riittäviä perusteita voidakseen todeta, että Iroisen 
meripuiston perustaminen olisi Århusin yleissopimuksen 8 artiklan vastaista tai että 
meripuiston hallinnointisopimuksen laatiminen rikkoisi kyseisen yleissopimuksen 7 artiklaa. 

                                               
1 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annettu 

neuvoston direktiivi 85/337/ETY (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna 
3. maaliskuuta 1997 annetulla direktiivillä 97/11/EY (EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5).

2 Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24. syyskuuta 1996 annettu 
neuvoston direktiivi 96/61/EY (EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26).

3 Ranskan tasavallan virallinen lehti nro 90, 15. huhtikuuta 2006, s. 5682.
4 Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30).


