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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0689/2004, ko Iroise salu un jūras piekrastes aizsardzības un attīstības 
asociācijas vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Henri-Michel HENRY, par nacionālā 
jūras parka izveidi.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Francijas valdība plāno izveidot nacionālo jūras parku 
Iroise jūrā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, oficiālajos dokumentos attiecībā uz parka 
projektu netiek ņemts vērā vietējo iedzīvotāju vairākkārt izteiktais viedoklis. Īsumā, vietējie 
iedzīvotāji vēlētos uzraudzīt vides aizsardzību mazāk centralizētā veidā. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izvērtēt projekta atbilstību Kopienas tiesību aktiem, kas 
attiecas uz sabiedrības dalību administratīvo lēmumu pieņemšanā vides jomā saskaņā ar 
Starptautisko Orhūsas konvenciju. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

„Šis lūgumraksts ir par nacionālā jūras parka izveidi Iroise jūrā un par to, ka Francijas 
valdības saistošā likuma projekta izstrādes laikā netika ņemti vērā attiecīgie iedzīvotāju 
apsvērumi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu un atsaucas uz Orhūsas 
konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (gan Francija, gan EK ir šīs konvencijas 
Puses).

Attiecībā uz valsts iestāžu juridiski saistošu noteikumu, kam var būt būtiska ietekme uz vidi, 
sagatavošanu, Orhūsas konvencijas 8. pantā ir ietverts pamudinājums (soft-law) Pusēm 



PE370.051v01-00 2/4 CM\713566LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

veicināt sabiedrības efektīvu dalību attiecīgajā valsts iestāžu noteikumu sagatavošanas perioda 
stadijā, norādot uz dažām vispārējām pamatnostādnēm. Iepriekš minētais neparedz to, ka 
pilsoņi ir juridiski tiesīgi pieprasīt sabiedriskajām iestādēm mainīt lēmumus par labu 
sabiedrības viedoklim.

2005. gada 8. jūnijā lūgumraksta iesniedzējs Eiropas Parlamentam nosūtīja papildu 
informāciju par šīs lietas attīstību Francijas valstī, kur viņš, šķiet, cita starpā apstrīd jūras 
parka iekļaušanu Natura 2000 tīklā, arī saistībā ar Francijas iestāžu paredzēto parka 
pārvaldības modeli.

Attiecībā uz iepriekš minēto, ir jāatzīmē, ka Direktīva 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva) paredz to, ka Kopienas interešu 
teritoriju izvēle tiek veikta, pamatojoties uz zinātniskiem datiem. Natura 2000 tīkla Kopienas 
interešu teritoriju izvēles procesā tātad netiek ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis. Tomēr 
Kopienas interešu teritoriju attiecībā uz dažādiem bioģeogrāfiskiem reģioniem sarakstu 
izveides un pieņemšanas procedūra paredz, rīkojot zinātniskos seminārus, dažādu iesaistīto 
valstu pārstāvju un ekspertu, kā arī NVO un interešu grupu dalību.

Saskaņā ar Natura 2000 tīkla jūras teritoriju izveidošanu Komisija ir nodibinājusi Dzīvotņu 
komitejas darba grupu, ar mērķi, sadarbojoties ar dalībvalstīm un ekspertu grupām, izstrādāt 
vadlīnijas par Natura 2000 tīkla teritoriju izvēli jūras vidē zinātniskajiem kritērijiem, kā arī 
par labas pārvaldības praksi. Apstiprinot Kopienas interešu teritoriju sarakstus, Komisija 
atbalstīja „zinātnisko rezervju” iekļaušanu šajos sarakstos; tās ir teritorijas, par kurām ir 
nepieciešami paskaidrojumi attiecībā uz to zinātnisko lietderību, pirms dalībvalstis tās nav 
oficiāli ieteikušas. 

Turpretim, kas attiecas uz teritoriju pārvaldību, direktīva mudina visas ieinteresētās puses 
iesaistīties un uzsākt dialogu vietējā līmenī. Komisija tomēr tieši neiejaucas lēmumos par 
teritoriju pārvaldību, par ko ir atbildīgas nacionālās iestādes.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs savā 2007. gada 5. augusta vēstulē sniedz informāciju Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejai par atbildīgā ministra parakstītu dekrētu attiecībā uz Iroise
jūras dabas parka izveidi (IJDP)2. Dekrēts tika pieņemts, pirms tam veicot sabiedrības aptauju, 
saskaņā ar kuru aptaujas komisija sniedza labvēlīgu atzinumu, papildinot to ar trīs obligātiem 
nosacījumiem: 1) par IJDP projekta paplašināšanu ir jāveic sabiedrības aptauja laika posmā 
līdz 2 gadiem, sākot ar dekrēta par parka izveidi parakstīšanas dienu; 2) par Parka pārvaldības 
padomes izstrādāto plānu ir jāveic sabiedrības aptauja, vēl pirms to apstiprina Aizsargājamo 
jūras teritoriju aģentūra; 3) pārvaldības padomes sastāvā ir jāiekļauj 3 pārstāvjus no Pays 
d'Iroise pagastu apvienības un 2 pārstāvjus no Crozon pussalas. Turklāt, lai tiktu pārstāvētas 

                                               
1 OV L 206, 22. 7. 1992., 7.-50. lpp.

2 2007. gada 28. septembra Dekrēts nr. 2007-1406 (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis nr. 228, 2007. gada 
2. oktobris, 16192. lpp.
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visas ieinteresētās puses, 3 vietas ir jāpiedāvā vietējām organizācijām, tādām kā I.S.J.P.A.A. 
(Iroise salu un jūras piekrastes aizsardzības un attīstības asociācija), C.O.A.K.A. (Conquet
ostas atpūtas kuģu asociācija), kā arī Douarnenez reģiona atpūtas zvejas kuģu asociācija. 
Aptaujas komisija precizēja, ka, ja šie nosacījumi netiks ievēroti, tās atzinums ir jāuzskata par 
nelabvēlīgu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, aptaujas komisijas izvirzīto nosacījumu neievērošanas 
rezultātā, tās atzinums ir jāuzskata par nelabvēlīgu. Viņš tādēļ aicina Lūgumrakstu komiteju 
izskatīt projekta attīstību saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un Eiropas Savienības 
ierosinātajiem vides pārvaldības vispārējiem principiem. Ir arī atsauce uz Orhūsas konvenciju. 

Eiropas Kopiena par Orhūsas konvencijas Pusi kļuva 2005. gada 17. maijā.1Konvencijas 7. un 
8. pants attiecas uz sabiedrības dalību ar vidi saistīto plānu, programmu un politikas 
sagatavošanā un sabiedrības dalību normatīvo aktu un/vai vispārēji piemērojamu juridiski 
saistošu noteikumu sagatavošanā.

Ja dekrēts par Iroise dabas parka izveidi tiks uzskatīts kā normatīvais akts, tad uz to var tikt 
attiecināts Orhūsas konvencijas 8. pants, t.i., noteikums, kas Francijas iestādēm ir pareizi 
jāpiemēro neatkarīgi no Kopienas tiesību aktiem šajā jomā. Kompetento Francijas iestāžu 
pienākums ir saprātīgā laika posmā izvērtēt iespējamo Orhūsas konvencijas 8. panta ietekmi 
uz dekrēta par IJDP izveidi pieņemšanas procedūru, skaidri norādot, ka dekrēts attiecas uz 
„dokumentiem, kuri ir apspriesti sabiedriskajā aptaujā, uz sabiedriskās aptaujas rezultātiem, 
kā arī aptaujas komisijas 2007. gada 8. marta ziņojumu un secinājumiem”. Šajā kontekstā un, 
ņemot vērā rīcības brīvību, kuru attiecībā uz valsts iestādēm atzīst konvencijas 8. pants, 
Komisijas rīcībā nav tādas informācijas, kas ļautu secināt, ka dekrēta par IJDP izveidi 
pieņemšana ir pārkāpusi Orhūsas konvencijas 8. panta noteikumus.

Kas attiecas uz aptaujas komisijas pieminēto Direktīvu 2003/352, uz kuru citkārt atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, ir jāatzīmē, ka, pretēji tam, kas varētu izrietēt no komisijas ziņojuma, 
minētā direktīva nav piemērojama šajā gadījumā. Šī direktīva veicina Orhūsas konvencijā 
noteikto pienākumu izpildi, iesaistot sabiedrību dažādu ar vidi saistītu plānu un programmu 
sagatavošanā, palielinot sabiedrības dalību un paredzot Padomes Direktīvu 85/337/EEK3 un 
96/61/EK4 noteikumus, kas attiecas uz piekļuvi tiesu iestādēm. No direktīvas 2. pantā noteiktā 
                                               
1 Pēc konvencijas noslēgšanas akta izdošanas saskaņā ar 2005. gada 17. februāra Padomes Lēmumu 

2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 
17.5.2005., 1.lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/35/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK (OV L 156, 25.6.2003., 
17.lpp.).

3 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.), kas grozīta ar 1997. gada 3. marta Padomes direktīvu (OV 
L 73, 14.3.1997., 5.lpp.).

4 1996. gada 24. septembra Padomes Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV 
L 257, 10.10.1996., 26.lpp.)
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izriet, ka dalībvalstīm ir jānodrošina sabiedrības dalība saskaņā ar direktīvu tikai attiecībā uz 
tiem plāniem un programmām, kuru sagatavošana ir paredzēta direktīvas 1. pielikumā 
minētajos noteikumos. Tomēr neviena no šajā pielikumā minētājām direktīvām neattiecas uz 
tādiem plāniem kā jūras dabas parku pārvaldības plāns, kuru regulē 2006. gada 14. aprīļa 
likums nr. 2006–436 par nacionālajiem parkiem, jūras dabas parkiem, kā arī reģionālajiem 
dabas parkiem 1. 

Iespējams, ka tomēr jūras dabas parku pārvaldības plāni ir pakļauti Orhūsas konvencijas 
7. pantam, kas attiecas arī uz plāniem un programmām vides jomā. Ir jāatgādina, ka, saskaņā 
ar Francijas vides kodeksu L334–5, šis plāns nosaka aizsardzības, atpazīstamības, īstenošanas, 
kā arī ilgtspējīgas attīstības pasākumus, kuri jārealizē jūras dabas parkā; tas satur grafisku 
materiālu, kurā norādītas dažādās parka zonas un to mērķi. Komisija tomēr nevar noteikt, 
pamatojoties uz pieejamo informāciju, vai attiecīgās iestādes nodos vai nenodos pārvaldības 
plānu, kurš jāsagatavo trīs gadu laikā, sabiedriskai apspriešanai. Sabiedrības dalība tiktu 
nodrošināta tajā gadījumā, ja plāns tiktu nodots ietekmes uz vidi novērtējumam saskaņā ar 
Direktīvu 2001/422. 

Var secināt, ka Komisijas rīcībā nav tādu materiālu, kas ļautu pieņemt lēmumu, ka dekrēta 
attiecībā uz IJDP izveidi pieņemšana ir saistīta ar Orhūsas konvencijas 8. panta noteikumu
pārkāpumiem, nedz arī, ka IJDP pārvaldības plāna sagatavošana ir saistīta ar minētās 
konvencijas 7. panta noteikumu pārkāpumu.”

                                               
1  Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis nr. 90, 2006. gada 15. aprīlis, 5682.lpp.

2  2001. gada 27. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30.lpp.).


