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Betreft: Verzoekschrift 689/2004, ingediend door Henri-Michel Henry (Franse 
nationaliteit), namens de Vereniging voor het behoud en de verbetering van de 
Iroise eilanden en kustlijn, over de oprichting van een marien nationaal park.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Franse overheid de oprichting overweegt van een marien nationaal 
park in de Iroise Zee. Volgens indiener wordt in de officiële documenten betreffende het 
parkproject geen rekening gehouden met het herhaaldelijk tot uiting gebrachte standpunt van 
de plaatselijke bewoners. Deze laatsten wensen, kort samengevat, dat de milieubescherming 
op minder gecentraliseerde wijze wordt beheerd. Indiener vraagt het Europees Parlement het 
project te onderzoeken in het licht van de communautaire wetgeving, met name wat betreft de 
inspraak van het publiek bij administratieve beslissingen over milieu, en verwijst daarbij naar 
de internationale Overeenkomst van Aarhus. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 maart 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Onderhavig verzoekschrift gaat over de oprichting van een marien nationaal park in de Iroise 
Zee en over het niet rekening houden met de standpunten van de betrokken bevolking tijdens 
de uitwerking van het desbetreffende wetsontwerp door de Franse regering. Indiener verzoekt 
om de steun van het Europees Parlement en verwijst daarbij naar de (door Frankrijk en de EG 
medeondertekende) Overeenkomst van Aarhus betreffende toegang tot informatie en 
rechtspraak en deelname van het publiek aan de besluitvorming inzake 
milieuaangelegenheden.
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Met betrekking tot de uitwerking door overheidsinstanties van juridisch bindende regels die 
een belangrijke invloed kunnen hebben op het milieu, bevat artikel 8 van de Overeenkomst 
van Aarhus een aansporing (niet-bindende afspraak) voor de ondertekenende partijen om te 
streven naar een daadwerkelijke inspraak van het publiek op een gepast moment tijdens de 
uitwerking van die regels door de overheidsinstanties, en het artikel geeft daarvoor enkele 
algemene gedragslijnen. Dit betekent niet dat de burgers juridisch kunnen eisen dat de 
overheidsinstanties hun beslissingen wijzigen op de manier die zij willen.

Op 8 juni 2005 heeft indiener het Europees Parlement bijkomende informatie bezorgd over de 
evolutie van het dossier op het niveau van de Franse staat, waarin hij trouwens de opname van 
het marien park in het Natura 2000-netwerk in twijfel lijkt te trekken, ook met betrekking tot 
het door de Franse overheid geplande beheermodel voor het park.

Wat dat laatste punt betreft, dient te worden opgemerkt dat Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (“habitatrichtlijn”) 
bepaalt dat de gebieden van communautair belang moeten worden aangewezen op basis van 
wetenschappelijke gegevens. De procedure voor aanwijzing van gebieden van communautair 
belang in het kader van het Natura 2000-netwerk voorziet dus niet in een raadpleging van het 
publiek. Niettemin impliceert de procedure voor opstelling en aanneming van de lijsten van 
gebieden van communautair belang voor de verschillende biogeografische regio's dat 
vertegenwoordigers en deskundigen van de verschillende betrokken landen en ook bepaalde 
NGO's en belangengroepen aan de wetenschappelijke seminars deelnemen.

In het kader van de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk in mariene omgevingen 
heeft de Commissie binnen het habitatcomité een werkgroep opgericht om in samenwerking 
met de lidstaten en deskundigengroepen richtsnoeren op te stellen met betrekking tot de 
wetenschappelijke criteria voor aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in een mariene 
omgeving en met betrekking tot goede beheerspraktijken. Bij de vaststelling van de lijsten van 
gebieden van communautair belang heeft de Commissie ermee ingestemd om op die lijsten 
“wetenschappelijke reservaten” op te nemen: dit zijn gebieden die nog nader op hun 
wetenschappelijk belang moeten worden onderzocht vooraleer ze door de lidstaten formeel 
worden voorgesteld. 

Wat het beheer van de gebieden daarentegen betreft, moedigt de richtlijn de betrokkenheid 
van en dialoog met alle geïnteresseerde actoren op lokaal niveau aan. De Commissie mengt 
zich echter niet rechtstreeks in de beslissingen omtrent het beheer van de gebieden. Die 
beslissingen vallen onder de bevoegdheid van de nationale instanties.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Bij brief van 5 augustus 2007 heeft indiener de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement meegedeeld dat de bevoegde minister het besluit tot oprichting van het marien 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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nationaal park in de Iroise Zee (PNMI)1 had ondertekend. Dit besluit is aangenomen na een 
publieke raadpleging in het kader waarvan een onderzoekscommissie een gunstig advies heeft 
afgegeven, waarbij drie formele voorbehouden zijn gemaakt: 1) ter zake van een project 
betreffende uitbreiding van het PNMI dient uiterlijk twee jaar na de datum van ondertekening 
van het besluit tot oprichting van het park een publieke raadpleging plaats te vinden; 
2) voordat het Agentschap voor beschermde mariene gebieden het door de beheersraad van 
het park opgestelde beheersplan goedkeurt, dient het publiek over dit beheersplan te worden 
geraadpleegd; 3) de beheersraad moet bestaan uit drie vertegenwoordigers van de 
gemeenschap van gemeenten van Pays d’Iroise en twee vertegenwoordigers van de 
gemeenschap van gemeenten van het schiereiland Crozon. Daarnaast moeten er, in het kader 
van de vertegenwoordiging van gebruikersorganisaties, drie plaatsen worden aangeboden aan 
lokale gebruikersverenigingen zoals de Vereniging voor het behoud en de verbetering van de 
Iroise eilanden en kustlijn (A.D.V.I.L.I.) en de Vereniging van watersporters van de haven 
van Conquet (A.P.P.C.) en een vereniging van hengelsporters uit de regio Douarnenez. De 
onderzoekscommissie merkt daarbij op dat indien deze voorbehouden niet waren gemaakt, het 
advies als ongunstig zou moeten worden beschouwd.

Indiener is van mening dat gezien de beweerde niet-nakoming van de door de 
onderzoekscommissie gestelde voorwaarden het advies van die commissie als ongunstig moet 
worden beschouwd. Hij nodigt de Commissie verzoekschriften daarom uit het verloop van het 
project te onderzoeken in het licht van de communautaire wetgeving en de door de Europese 
Unie voorgestane algemene beginselen inzake milieubeheer. Voorts wordt naar de 
Overeenkomst van Aarhus verwezen. 

De Europese Gemeenschap is op 17 mei 2005 partij geworden bij de Overeenkomst van 
Aarhus2. De artikelen 7 en 8 van de overeenkomst hebben betrekking op respectievelijk de 
inspraak van het publiek voor wat betreft milieuplannen, -programma’s en -beleid en de 
inspraak van het publiek gedurende de fase waarin de regelgeving en/of algemeen 
toepasselijke juridisch bindende regels worden opgesteld.

Voor zover het besluit tot oprichting van het marien nationaal park in de Iroise Zee als een 
besluit van regelgevende aard moet worden beschouwd, zou artikel 8 van de Overeenkomst 
van Aarhus van toepassing zijn. De Franse autoriteiten dienen de juiste toepassing van deze 
bepaling te waarborgen, onafhankelijk van de vraag of er afgeleide communautaire wetgeving 
op dat gebied bestaat. Het was dus aan de bevoegde Franse autoriteiten om te gelegener tijd te 
beoordelen wat de mogelijke gevolgen van artikel 8 van de Overeenkomst van Aarhus waren 
voor de goedkeuringsprocedure van het besluit tot oprichting van het PNMI, waarbij 
opgemerkt moet worden dat het besluit uitdrukkelijk verwijst naar de “stukken betreffende de 
publieke raadpleging, de uitkomsten van de publieke raadpleging en het verslag en de 
conclusies van de onderzoekscommissie van 8 maart 2007”. Tegen die achtergrond en gezien 

                                               
1    Decreet nr. 2007-1406 van 28 september 2007 (Staatsblad van de Franse Republiek nr. 228 van 2 oktober 

2007, blz. 16192).

2   Als gevolg van het neerleggen van de sluitingsakte van de overeenkomst, conform Besluit 2005/370/EG van 
de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter bij 
milieuaangelegenheden (PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1).
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de marge die de nationale autoriteiten op grond van artikel 8 van de overeenkomst bij de 
beoordeling mogen aanhouden, beschikt de Commissie niet over voldoende elementen op 
grond waarvan zij zou kunnen concluderen dat de goedkeuring van het besluit tot oprichting 
van de PNMI in strijd is met artikel 8 van de Overeenkomst van Aarhus. 

Voor wat betreft de door de onderzoekscommissie genoemde Richtlijn 2003/35/EG1, waar 
indiener overigens ook naar verwijst, dient te worden opgemerkt dat deze richtlijn, anders dan 
het verslag van de commissie doet veronderstellen, niet van toepassing is in het onderhavige 
geval. De bedoeling van deze richtlijn is namelijk een bijdrage te leveren aan de 
tenuitvoerlegging van de verplichtingen die uit de Overeenkomst van Aarhus voortvloeien 
door te voorzien in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma’s betreffende het milieu en de inspraak van het publiek te verbeteren, en tevens te 
voorzien in bepalingen betreffende de toegang tot de rechter, in de Richtlijnen 85/337/EEG2

en 96/61/EG3 van de Raad. Uit artikel 2 van deze richtlijn blijkt echter dat de lidstaten er 
alleen voor wat betreft de plannen en programma’s die krachtens de in bijlage I genoemde 
bepalingen dienen te worden opgesteld, voor dienen te zorgen dat op grond van de richtlijn 
het publiek de mogelijkheid tot inspraak krijgt. Geen enkele van de in die bijlage genoemde 
richtlijnen betreft evenwel een plan zoals het beheersplan van mariene natuurparken waarop 
de wet nr. 2006-436 van 4 april 2006 betreffende nationale parken, mariene natuurparken en 
regionale natuurparken van toepassing is4. 

Het is echter mogelijk dat artikel 7 van de Overeenkomst van Aarhus op de beheersplannen 
van mariene natuurparken van toepassing is. Dit artikel 7 ziet onder andere op plannen en 
programma’s betreffende het milieu. Er dient in dat opzicht op gewezen te worden dat in dit
plan op grond van artikel L 334-5 van het Franse wetboek van milieu de in het mariene 
natuurpark te treffen beschermings-, kennis- en verbeteringsmaatregelen, alsmede de 
maatregelen betreffende duurzame ontwikkeling zijn vastgesteld; in het plan is een grafische 
voorstelling opgenomen waarin de verschillende gebieden van het park en hun bestemming 
zijn aangegeven. De Commissie kan op basis van de beschikbare informatie echter niet 
vaststellen of de betrokken autoriteiten het publiek al dan niet over het beheersplan – dat 
binnen drie jaar moet worden opgesteld – zullen raadplegen. De inspraak van het publiek zal 
in ieder geval gegarandeerd zijn voor het geval het plan met toepassing van Richtlijn 
2001/42/EG onderwerp zal worden van een milieu-effectbeoordeling5. 
                                               
1 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak 

van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met 
betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 
85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).

2  Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG 
van 3 maart 1997 (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).

3 Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 2996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26).

4  Staatsblad van de Franse Republiek nr. 90 van 15 april 2006, blz. 5682.

5  Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30).
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De Commissie beschikt dus niet over voldoende elementen op basis waarvan zij tot de 
conclusie zou kunnen komen dat de goedkeuring van het besluit tot oprichting van het PNMI 
in strijd is met artikel 8 van de Overeenkomst van Aarhus, noch dat het beheersplan van het 
PNMI in strijd met artikel 7 van genoemde overeenkomst zal worden opgesteld. 


