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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0689/2004, minn Henri-Michel HENRY (Franċiż), f’isem l-
Assoċjazzjoni għad-Difiża u l-Evalwazzjoni tal-Gżejjer u tal-Kosta tal-Baħar
Iroise, dwar il-ħolqien ta’ park nazzjonali marittimu.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-gvern Franċiż qiegħed jikkunsidra l-ħolqien ta’ park nazzjonali 
marittimu fil-baħar Iroise. Skond il-petizzjonant, id-dokumenti uffiċjali marbuta mal-proġett 
tal-park ma jikkunsidrawx l-opinjoni li ġiet espressa bosta drabi min-naħa tal-popolazzjonijiet 
lokali. Fi ftit kliem, dawn jixtiequ jirregolaw il-protezzjoni ta’ l-ambjent b’mod inqas 
iċċentralizzat. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jeżamina l-proġett fid-dawl 
tal-liġi komunitarja, b’mod partikolari fil-kuntest tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku fid-
deċiżjonijiet amministrattivi rigward l-ambjent, b’referenza għall-Konvenzjoni Internazzjonali 
ta’ Aarhus. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Marzu 2005. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni, 
skond l-Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolamenti ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-ħolqien ta’ park nazzjonali marittimu fil-baħar Iroise u n-
nuqqas ta’ kunsiderazzjoni ta’ l-opinjonijiet espressi min-naħa tal-popolazzjonijiet konċernati 
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matul il-proċess ta’ tħejjija min-naħa tal-gvern Franċiż għall-abbozz tal-liġi li għandha 
x’taqsam miegħu. Il-petizzjonant jitlob l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u jirreferi għall-
Konvenzjoni ta’ Aarhus, dwar l-aċċess għat-tagħrif u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-
proċess deċiżiv u l-aċċess għall-ġustizzja b’rabta ma’ l-ambjent (effettivament kemm Franza 
kif ukoll il-KE jieħdu sehem fih).

Rigward it-tħejjija, min-naħa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi, tar-regoli ġuridikament vinkolanti li 
jista’ jkollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent, l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus fih 
inċentiv (soft-law) għall-Partiti sabiex dawn jippromwovu l-parteċipazzjoni effettiva tal-
pubbliku fi stadju adegwat matul il-fażi ta’ tħejjija ta’ dawn ir-regoli min-naħa ta’ l-
awtoritajiet pubbliċi, billi jindikaw ċerti linji gwida ġenerali. Dan kollu ma jfissirx li ċ-
ċittadini jistgħu, b’mod ġuridiku, jitolbu li l-awtoritajiet pubbliċi jbiddlu d-deċiżjonijiet 
tagħhom kif jixtiequ huma.   

Fit-8 ta’ Ġunju 2005, il-petizzjonant ressaq tagħrif kumplimentari quddiem il-Parlament 
Ewropew li jirrigwarda l-progress tal-każ fil-livell ta’ l-Istat Franċiż, fejn barra minn hekk 
jidher li qiegħed jopponi l-introduzzjoni ta’ park marittimu fin-netwerk Natura 2000, anki 
b’rabta ma’ l-amministrazzjoni tal-park hekk kif prevista mill-awtoritajiet Franċiżi.

Rigward dan l-aħħar punt, tajjeb li wieħed jinnota li d-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (Direttiva ‘Ħabitat’) 
tantiċipa li n-nomina ta’ siti ta’ interess komunitarju għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi ta’ 
tagħrif xjentifiku. Għalhekk, il-proċess tan-nomina ta’ siti ta’ interess komunitarju skond in-
netwerk Natura 2000 ma jantiċipax konsultazzjoni mal-pubbliku. Madankollu, meta jsiru 
seminars xjentifiċi, il-proċedura tat-twaqqif u l-adozzjoni tal-listi ta’ siti ta’ interess 
komunitarju għal reġjuni bijoġeografiċi differenti timplika l-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti 
u ta’ esperti minn pajjiżi differenti li huma involuti, kif ukoll dik ta’ ċerti organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u gruppi ta’ interess.

Fil-kuntest tal-kostituzzjoni tan-netwerk Natura 2000 rigward is-settur marittimu, il-
Kummissjoni waqqfet grupp ta’ ħidma tal-Kumitat tal-Ħabitats bl-għan li, b’kollaborazzjoni 
ma’ l-Istati Membri u l-gruppi ta’ esperti, jistabbilixxi dokument ta’ orjentazzjoni dwar il-
kriterji xjentifiċi għan-nomina tas-siti Natura 2000 fis-settur marittimu, kif ukoll dwar il-
prattiki tajbin ta’ amministrazzjoni. Il-Kummissjoni, hekk kif adottat il-listi ta’ siti ta’ interess 
komunitarju, aċċettat li tinkludi fihom ċerti ‘riservi xjentifiċi’: dawn huma siti li qegħdin 
jistennew kjarifika rigward l-interess xjentifiku tagħhom qabel ma jiġu proposti formalment 
min-naħa ta’ l-Istati Membri. 

Min-naħa l-oħra, rigward l-amministrazzjoni tas-siti, id-Direttiva tinkoraġixxi l-implikazzjoni 
u d-djalogu tal-partijiet kollha interessati fuq livell lokali. Madankollu, il-Kummissjoni ma 
tintervjenix direttament fid-deċiżjonijiet ta’ amministrazzjoni tas-siti li jirriżultaw mill-
kompetenzi ta’ l-awtoritajiet nazzjonali.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008

                                               
1 ĠU L 206, tat-22.7.1992, p. 7-50
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Permezz ta’ l-ittra tal-5 ta’ Awwissu 2007, il-petizzjonant għarraf lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-firma, min-naħa tal-ministru kompetenti, għad-
digriet li jwassal għall-ħolqien tal-park naturali marittimu ta’ Iroise (il-PNMI)1. Dan id-digriet 
ġie adottat wara investigazzjoni pubblika, li permezz tagħha l-kummissjoni ta’ investigazzjoni
ħarġet opinjoni favorevoli li kienet tinkludi tliet riservi formali: 1) proġett ta’ estensjoni tal-
PNMI għandu jiġi sottomess għal investigazzjoni pubblika, mhux iżjed tard minn sentejn 
wara d-data meta jkun ġie ffirmat id-digriet li jwassal għall-ħolqien tal-park; 2) il-pjan ta’ 
amministrazzjoni żviluppat mill-Kunsill għall-amministrazzjoni tal-park għandu jiġi 
sottomess għal investigazzjoni pubblika, qabel ma jiġi approvat mill-Aġenzija tas-siti 
marittimi protetti; 3) il-Kunsill ta’ amministrazzjoni għandu jinkludi 3 rappreżentanti mill-
komunità tad-distretti ta’ Iroise u 2 rappreżentanti minn dik tal-peniżola ta’ Crozon. Barra 
minn hekk, skond ir-rappreżentazzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet ta’ l-utenti, għandhom jiġu 
proposti 3 postijiet quddiem l-assoċjazzjonijiet lokali ta’ l-utenti bħalma huma l-A.D.V.I.L.I 
(Association de Défense et de Valorisation des Iles et du Littoral de la mer d'Iroise), l-
A.P.P.C. (Association des Plaisanciers du Port de Conquet) u l-assoċjazzjoni ta’ sajjieda 
baħħara fir-reġjun ta’ Douarnenez. Il-kummissjoni ta’ investigazzjoni tippreċiża li, f’każ li
dawn ir-riservi ma tneħħewx, l-opinjoni tagħha kienet tiġi kkunsidrata bħala waħda 
żvantaġġuża.

Il-petizzjonant iħoss li, rigward l-allegat nuqqas ta’ rispett tal-kondizzjonijiet imressqa mill-
kummissjoni ta’ investigazzjoni, l-opinjoni tagħha għandha tiġi kkunsidrata bħala waħda 
żvantaġġuża. Għalhekk huwa jistieden lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet sabiex jeżamina l-
progress tal-proġett fid-dawl tal-liġi komunitarja u skond il-prinċipji ġenerali ta’ l-
amministrazzjoni ta’ l-ambjent li l-Unjoni Ewropea qiegħda tħeġġeġ. Issir ukoll referenza 
għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 

Il-Komunità Ewropea ħadet sehem fil-Konvenzjoni ta’ Aarhus fis-17 ta’ Mejju 20052. L-
Artikoli 7 u 8 tal-Konvenzjoni jirrigwardaw il-parteċipazzjoni tal-pubbliku rigward il-
pjanijiet, programmi u politiki b’rabta ma’ l-ambjent u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku matul il-
fażi ta’ tħejjija tad-dispożizzjonijiet regolamentari u/jew ta’ l-instrumenti normattivi 
ġuridikament vinkolanti ta’ implimentazzjoni ġenerali, rispettivament.

F’każ li d-digriet li jwassal għall-ħolqien ta’ park naturali marittimu f’Iroise ikollu jiġi 
kkunsidrat bħala wieħed ta’ natura regolamentari, jista’ jagħti l-każ li mill-Artikolu 8 tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus wieħed ikun jista’ joħroġ id-dispożizzjoni li l-awtoritajiet Franċiżi 
għandhom jiggarantixxu l-implimentazzjoni korretta tagħha, indipendentement mill-eżistenza 
ta’ regoli tal-liġi komunitarja relatata mas-suġġett. Għalhekk huwa f’idejn l-awtoritajiet 
Franċiżi kompetenti li jistmaw, fil-ħin opportun, l-impatt li l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta’ 

                                               
1    Digriet Nru 2007-1406 tat-28 ta’ Settembru 2007  (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Franċiża Nru 228 tat-2 ta’ 

Ottubru 2007, p. 16192).

2   Wara li tressaq l-istrument ta’ konklużjoni tal-Konvenzjoni, b’konformità mad-deċiżjoni 2005/370/KE tal-
Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-
aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali (ĠU L 124 tas-17.5.2005, p. 1).
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Aarhus jista’ jkollu fuq il-proċedura ta’ l-adozzjoni tad-digriet li jwassal għall-ħolqien tal-
PNMI, filwaqt li jiġi ppreċiżat li d-digriet jantiċipa b’mod espliċitu l-"partijiet li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-investigazzjoni pubblika, ir-riżultati ta’ l-investigazzjoni pubblika, ir-rapport 
u l-konklużjonijiet tal-kummissjoni ta’ investigazzjoni mhux iżjed tard mit-8 ta’ Marzu 2007". 
F’dan il-kuntest, u b’rabta mal-marġini ta’ diskrezzjoni mogħtija lill-awtoritajiet nazzjonali 
permezz ta’ l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex elementi li 
jippermettulha li tikkonkludi li l-adozzjoni tad-digriet li jwassal għall-ħolqien tal-PNMI tista’ 
timplika ksur ta’ l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Rigward ir-referenza għad-Direttiva 2003/351 min-naħa tal-kummissjoni ta’ investigazzjoni, li 
jirreferi għaliha wkoll il-petizzjonant, tajjeb li wieħed jindika li, għall-kuntlarju ta’ dak li r-
rapport jista’ jfiehem, l-imsemmija Direttiva ma tapplikax għal dan il-każ speċifiku. Fil-fatt, 
din id-Direttiva għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ l-
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus billi tippjana l-parteċipazzjoni tal-
pubbliku matul it-tħejjija ta’ ċerti pjanijiet u programmi b’rabta ma’ l-ambjent u billi ttejjeb il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku u billi tippjana d-dispożizzjonijiet relatati ma’ l-aċċess għall-
ġustizzja fid-Direttivi 85/337/KEE2 u 96/61/KE3 tal-Kunsill. Għaldaqstant, permezz ta’ l-
Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva, joħroġ il-fatt li l-Istati Membri m’humiex obbligati li 
jassiguraw il-parteċipazzjoni tal-pubbliku ħlief fil-każ ta’ pjanijiet u programmi li l-iżvilupp 
tagħhom huwa previst mid-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Anness I. Issa, l-ebda waħda mid-
Direttivi msemmija f’dan l-Anness ma jirrigwardaw pjan ta’ amministrazzjoni ta’ parks 
naturali marittimi rregolati mil-liġi Nru 2006-436 ta’ l-14 ta’ April 2006 dwar il-parks 
nazzjonali, parks naturali marittimi u parks naturali reġjunali4. 

Madankollu huwa possibbli li l-pjanijiet ta’ amministrazzjoni tal-parks naturali marittimi
jirriżultaw mill-Artikolu 7 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, li jkopri b’mod partikolari l-pjanijiet u 
l-programmi b’rabta ma’ l-ambjent. Hawnhekk tajjeb li wieħed ifakkar li, skond l-Artikolu 
L334-5 tal-Kodiċi Franċiża dwar l-ambjent, dan il-pjan jiddetermina l-miżuri ta’ protezzjoni, 
ta’ għarfien, ta’ titjib u ta’ implimentazzjoni ta’ żvilupp sostenibbli fil-park naturali marittimu; 
dan jirrigwarda dokument grafiku li juri żoni differenti tal-park u l-għan tagħhom. 
Madankollu, il-Kummissjoni m’hijiex f’pożizzjoni li tiddetermina, fuq il-bażi tat-tagħrif 
disponibbli, jekk l-awtoritajiet konċernati humiex ser jissottomettu l-pjan ta’ amministrazzjoni
– li jrid jiġi implimentat fi żmien 3 snin – permezz ta’ investigazzjoni pubblika. Fi kwalunkwe 
każ, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku ser tkun garantita f’każ li l-pjan jiġi sottomess għal stima

                                               
1 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Palament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-

parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent 
u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess 
għall-ġustizzja, id-Direttivi 85/337/K0EE u 96/61/KE tal-Kunsill (ĠU L 156 tal-25.6.2003, p. 17).

2  Id-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent (ĠU L 175 tal-5.7.1985, p. 40), kif inhi emendata permezz tad-Direttiva 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 
1997 (ĠU L 73 ta’ l-14.3.1997, p. 5).

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis 
(ĠU L 257 ta’ l-10.10.1996, p. 26).

4  Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Franċiża Nru 90 tal-15 ta’ April 2006, p. 5682.
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ta’ l-impatti tiegħu permezz ta’ l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/421. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni la għandha biżżejjed elementi li jippermettulha tasal għall-
konklużjoni li l-adozzjoni tad-digriet li jwassal għall-ħolqien tal-PNMI tista’ twassal għal ksur 
ta’ l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, u lanqas li t-tħejjija ta’ pjan ta’ l-
amministrazzjoni tal-PNMI jista’ jwassal għal ksur ta’ l-Artikolu 7 tal-Konvenzjoni
msemmija. 

                                               
1  Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima ta’ l-effetti 

ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197 tal-21.7.2001, p. 30).


