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Tárgy: Henri-Michel HENRY, francia állampolgár által benyújtott, 0689/2004. számú 
petíció az Iroise-szigetek és -partvidék Megőrzéséért és Fejlesztéséért Egyesület 
nevében, egy tengeri nemzeti park létrehozásáról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy a francia kormány fontolgatja egy tengeri nemzeti park 
létrehozását az Iroise-tengeren. A petíció benyújtója szerint a park terveihez kapcsolódó 
hivatalos dokumentáció nem veszi figyelembe a helyi lakosok számos alkalommal 
kinyilvánított véleményét. Ennek lényege az, hogy kevésbé központosított környezetvédelmi 
intézkedéseket szeretnének. A petíció benyújtója a nemzetközi Aarhusi Egyezményre 
hivatkozva arra kéri az Európai Parlamentet, hogy a közösségi jogszabályok fényében tekintse 
át a projektet, különös tekintettel a nyilvánosságnak a környezetet érintő adminisztratív 
döntésekbe történő bevonására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. március 29. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz.

A petíció az Iroise-tengeren létesítendő tengeri nemzeti parkra vonatkozik, és kifogásolja, 
hogy a francia kormány nem vette figyelembe az érintett népességnek a projekthez 
kapcsolódó törvénytervezet kidolgozása során kinyilvánított véleményét. A petíció benyújtója 
az Európai Parlament támogatását kéri, és a környezeti ügyekben az információhoz való 



PE370.051v02-00 2/5 CM\713566HU.doc

Külső fordítás

HU

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi egyezményre hivatkozik 
(amelynek Franciaország és az EK ténylegesen részes felei).

A várhatóan jelentős környezeti hatással járó, kötelező érvényű szabályozó eszközök állami 
hatóságok által történő kidolgozására vonatkozóan az Aarhusi Egyezmény 8. cikkében 
megfogalmazott ösztönző rendelkezés (soft-law) az aláíró feleket arra ösztönzi, hogy 
támogassák a nyilvánosság tényleges részvételét az ilyen típusú eszközök hatóságok általi 
kidolgozásának fázisában, néhány általános magatartási iránymutatást is megjelölve. Mindez 
nem teremt jogalapot arra, hogy az állampolgárok az állami hatóságoktól döntéseiknek az 
általuk jónak vélt irányban történő módosítását követelhessék.   

2004. június 8-án a petíció benyújtója kiegészítő tájékoztatást juttatott el az Európai 
Parlamenthez az ügyben a francia állam szintjén bekövetkezett fejleményekről, amelyből az 
tűnik ki, hogy a park kezelésére vonatkozóan a francia hatóságok által kidolgozott igazgatási 
modell kapcsán vitatja a szóban forgó tengeri parknak a Natura 2000 hálózatba való 
bevonását.

Ami ez utóbbi pontot illeti, meg kell jegyezni, hogy a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyirányelv) 
előírja, hogy a közösségi érdekű helyszíneket tudományos információk alapján kell kijelölni. 
A közösségi érdekű helyszínek Natura 2000 hálózat keretében történő kijelölésének folyamata 
tehát nem foglal magában a nyilvánossággal folytatott konzultációt. Ugyanakkor a különböző 
bioföldrajzi régiókban található közösségi érdekű helyszínek jegyzékének összeállításához és 
elfogadásához kapcsolódó eljárás magában foglalja – tudományos szemináriumok keretében –
az érintett különböző országok, illetve egyes nem kormányzati szervezetek és érdekcsoportok 
képviselőinek és szakértőinek részvételét.

A tengeri Natura 2000 helyszínek hálózatának kiépítése keretében a Bizottság 
munkacsoportot alakított az Élőhelybizottságon belül azzal a céllal, hogy a tagállamokkal és a 
szakértői csoportokkal együttműködve összeállítson egy iránymutatás jellegű dokumentumot 
a tengeri Natura 2000 helyszínek kijelölésének tudományos kritériumairól, valamint a 
helyszínek kezelésének bevált gyakorlatairól. A Bizottság a közösségi érdekű helyszínek 
jegyzékének elfogadása során jóváhagyta, hogy a jegyzékekbe egyes „tudományos 
rezervátumok” is felvételre kerüljenek: ezek olyan helyszínek, amelyeknek tudományos 
jelentőségét pontosabban meg kell határozni, mielőtt a tagállamok formálisan előterjesztenék 
őket. 

Ellenben a helyszínek kezelését illetően, az említett irányelv bátorítja az érintett szereplők 
helyi szinten történő széles körű bevonását és párbeszédét. A Bizottság azonban közvetlenül 
nem avatkozik be a helyszínek kezelésére vonatkozó döntésekbe, amelyek nemzeti hatáskörbe 
tartoznak.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7-50. o.
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4. A Bizottságtól 2008. március 7-én kapott válasz

2007. augusztus 5-i levelével a petíció benyújtója arról tájékoztatta az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát, hogy az illetékes miniszter aláírta az Iroise tengeri nemzeti park (ITNP) 
létrehozásáról szóló rendeletet1. Ezt a rendeletet egy nyilvános vizsgálatot követően fogadták 
el, amellyel összefüggésben egy vizsgálóbizottság kedvező véleményt adott három formai 
kikötéssel: 1) az ITNP kiterjesztésére vonatkozó tervet nyilvános vizsgálatnak kell alávetni a 
park létrehozásáról szóló rendelet aláírásától számított legfeljebb 2 éven belül; 2) nyilvános 
vizsgálatnak kell alávetni a park igazgatótanácsa által készített kezelési tervet, mielőtt azt a 
Védett tengeri területek hivatala jóváhagyja; 3) az igazgatótanácsnak az iroise-i községek 
közösségének 3 képviselőjéből és a Crozon-félsziget községei közösségének 2 képviselőjéből 
kell állnia. Ezen kívül, a fogyasztói szervezetek képviselete címén 3 helyet fel kell ajánlani a 
helyi fogyasztói szervezeteknek, mint például A.D.V.I.L.I (Az Iroise-tenger szigetei és 
tengerpartja védelmével és hasznosításával foglalkozó szövetség), A.P.P.C. (Conquet kikötő 
sporthajózóinak szövetsége) és Douarnenez régió sporthorgászainak szövetsége. A 
vizsgálóbizottság kifejti, hogy ha kikötéseit nem teljesítik, a véleményét kedvezőtlennek kell 
tekinteni.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a vizsgálóbizottság által támasztott feltételek említett be 
nem tartására tekintettel a vizsgálóbizottság véleményét kedvezőtlennek kell tekinteni. Felkéri 
ezért a Petíciós Bizottságot, hogy a közösségi jogra és a környezetvédelmi igazgatás Európai 
Unió által ígért alapelveire tekintettel vizsgálja meg a terv alakulását. Az Aarhusi 
Egyezményre is hivatkozik.

Az Európai Közösség 2005. május 17-én vált az Aarhusi Egyezmény részes felévé2. Az 
egyezmény 7. és 8. cikke a nyilvánosságnak a környezetre vonatkozó terveket, programokat 
és politikákat érintő részvételére, valamint a szabályozási rendelkezések és vagy az általános 
hatályú, jogilag kötelező erejű jogi aktusok kidolgozásának szakaszában való részvételére 
vonatkozik.

Amennyiben az Iroise-tengeri nemzeti park létrehozásáról szóló rendeletet szabályozási 
jellegűnek kell tekinteni, az Aarhusi Egyezmény 8. cikkének hatálya alá tartozik, vagyis olyan 
rendelkezés, amelynek helyes alkalmazását a francia hatóságoknak az e témára vonatkozó 
másodlagos közösségi jog szabályainak lététől függetlenül kell biztosítaniuk. Tehát az 
illetékes francia hatóságoknak kell megfelelő időben értékelniük az Aarhusi Egyezmény 8. 
cikkének az ITNP létrehozásáról szóló rendelet elfogadási eljárására gyakorolt lehetséges 
hatását, mivel a rendelet kifejezetten említi a következőket: „a nyilvános vizsgálattal 
kapcsolatos okmányok, a nyilvános vizsgálat eredményei, a vizsgálóbizottság 2007. március 
8-i következtetései”. Ezzel összefüggésben és az egyezmény 8. cikkével a nemzeti hatóságok 
                                               
1    2007. szeptember 28-i 2007-1406. sz. rendelet (A Francia Köztársaság Hivatalos Közlönye 228., 2007. 

október 2., 16192. o.).

2   A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség 
nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozatnak (HL L 124., 
2005.5.17., 1. o.) megfelelően az egyezmény aláírásáról szóló okirat letételét követően.
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számára elismert mérlegelési jogkörre tekintettel a Bizottság nem rendelkezik olyan 
tényezőkkel, amelyek segítségével megállapíthatná, hogy az ITNP létrehozásáról szóló 
rendelet elfogadása sérti-e az Aarhusi Egyezmény 8. cikkét.

A 2003/35 irányelv1 vizsgálóbizottság általi megemlítését illetően, amelyre a petíció 
benyújtója másfelől hivatkozik, meg kell jegyezni, hogy azzal szemben, amit a bizottság 
jelentése sejtet, az említett irányelv nem alkalmazható ebben az esetben. Ezen irányelv célja 
ugyanis az, hogy hozzájáruljon az Aarhusi Egyezményből eredő kötelezettségek 
végrehajtásához azáltal, hogy előírja a nyilvánosság részvételét a környezetre vonatkozó 
egyes tervek és programok kidolgozásában, javítja a nyilvánosság közreműködését, és a 
85/337/EGK tanácsi irányelvben2 és a 96/61/EK3 tanácsi irányelvben az 
igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseket ír elő. A 2003/35 irányelv 2. 
cikkéből azonban az következik, hogy a tagállamoknak csak azon tervek és programok 
tekintetében kell biztosítaniuk a nyilvánosság közreműködését, amelyek kidolgozását előírják 
az I. mellékletében szereplő rendelkezések. Az e mellékletben felsorolt irányelvek egyike sem 
vonatkozik olyan tervre, mint amilyen a nemzeti parkokról, a tengeri nemzeti parkokról és a 
regionális nemzeti parkokról szóló, 2006. április 14-i 2006-436. törvénnyel4 szabályozott 
tengeri nemzeti parkok kezelési terve.

Lehetséges azonban, hogy a tengeri nemzeti parkok kezelési tervei az Aarhusi Egyezmény 7. 
cikkének hatálya alá tartoznak, amely különösen a környezettel kapcsolatos tervekre és 
programokra vonatkozik. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a francia 
környezetvédelmi törvénykönyv L334-5. cikke értelmében ez a terv határozza meg a tengeri 
nemzeti parkban végrehajtandó védelmi, ismeretterjesztési, figyelemfelhívási és fenntartható 
fejlesztési intézkedéseket; tartalmaz egy grafikus dokumentumot, amely bemutatja a park 
különböző területeit és azok rendeltetését. A Bizottság a rendelkezésre álló információk 
alapján nem tudja megállapítani, hogy az érintett hatóságok alávetik-e vagy sem nyilvános 
vizsgálatnak a kezelési tervet, amelyet 3 éven belül kell elkészíteni. A nyilvánosság 
közreműködését feltehetőleg akkor fogják biztosítani, ha a tervet a 2001/42 irányelv5

alkalmazásában hatásvizsgálatnak vetik alá.

Összegezve, a Bizottság nem rendelkezik olyan tényezőkkel, amelyek segítségével 
                                               
1 A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a 

nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 156., 2003.6.25., 17. o.).

2  Az 1997. március 3-i 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).

3 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló,1996. szeptember 24-i 96/61/EK 
tanácsi irányelv (HL L 257., 1996.10.10., 26. o.).

4  A Francia Köztársaság Hivatalos Közlönye 90., 2006. április 15., 5682. o.

5  A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).
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megállapíthatná, hogy az ITNP létrehozásáról szóló rendelet elfogadása sérti-e az Aarhusi 
Egyezmény 8. cikkét, valamint azt, hogy az ITNP kezelési tervének kidolgozása sérteni fogja-
e az említett egyezmény 7. cikkét.


