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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0689/2004, którą złożył Henri-Michel HENRY (Francja) w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz ochrony i polepszenia stanu wysp na morzu Iroise i jego 
linii brzegowej, w sprawie utworzenia morskiego parku narodowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że rząd francuski rozważa utworzenie morskiego parku 
narodowego Iroise. Według składającego petycję oficjalna dokumentacja dotycząca projektu 
parku nie uwzględnia wielokrotnie wyrażanej opinii lokalnych mieszkańców. W skrócie 
pragną oni mniej scentralizowanych ustaleń dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o rozpatrzenie 
przedsięwzięcia w świetle prawa wspólnotowego, w szczególności w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji administracyjnych dotyczących środowiska 
naturalnego, powołując się na międzynarodową Konwencję z Aarhus.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 marca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy utworzenia morskiego parku narodowego Iroise i nie 
uwzględnienia stanowisk, które zainteresowani mieszkańcy wyrażali w trakcie procesu 
opracowywania przez rząd francuski projektu odnośnej ustawy. Składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wsparcie i powołuje się na Konwencję z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Francja i WE są rzeczywiście 
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Stronami przedmiotowej Konwencji).

W kwestii opracowywania przez władze publiczne prawnie wiążących norm, które mogą 
mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne, art. 8 Konwencji z Aarhus zawiera zachętę (w 
ramach tzw. „soft-law”) dla Stron do promowania skutecznego udziału społeczeństwa na 
odpowiednim etapie trwającego procesu opracowywania przez władze publiczne tych norm i 
podaje kilka ogólnych wytycznych. Nie oznacza to, że obywatele mogą prawnie domagać się 
od władz publicznych zmiany decyzji w zalecanym przez nich kierunku. 

W dniu 8 czerwca 2005 r. składający petycję przedłożył Parlamentowi Europejskiemu 
dodatkową informację dotyczącą przebiegu sprawy na szczeblu krajowym we Francji, w 
której, ponadto wydaje się on kwestionować włączenie parku morskiego do sieci Natura 
2000, także w związku z modelem zarządzania parkiem przewidywanym przez władze 
Francji.

W odniesieniu do tego ostatniego punktu należy zaznaczyć, że dyrektywa 92/43/EWG1 w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory („Dyrektywa 
Siedliskowa”) stanowi, że wyznaczanie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty powinno 
odbywać się na podstawie informacji naukowych. Proces wyznaczania terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura 2000 nie przewiduje więc konsultacji 
społecznych. Niemniej jednak procedura sporządzania i zatwierdzania wykazów terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty w różnych regionach biogeograficznych zakłada udział w 
organizowanych seminariach naukowych przedstawicieli i specjalistów z różnych 
zaangażowanych krajów oraz udział niektórych organizacji pozarządowych i grup interesu.

W ramach tworzenia sieci Natura 2000 w środowisku morskim, Komisja Europejska 
powołała grupę roboczą Komitetu ds. Siedlisk Przyrodniczych mającą na celu opracowanie, 
we współpracy z państwami członkowskimi i grupami ekspertów, dokumentu kierunkowego 
dotyczącego naukowych kryteriów wyznaczania obszarów Natura 2000 w środowisku 
morskim oraz dobrych praktyk zarządczych. Zatwierdzając wykazy terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, Komisja Europejska zgodziła się umieścić w nich „rezerwaty 
naukowe”, tzn. obszary, które oczekują na dokładniejsze informacje dotyczące ich znaczenia 
naukowego, zanim zostaną one oficjalnie zgłoszone przez państwa członkowskie.

Natomiast w odniesieniu do zarządzania terenami mającymi znaczenie dla Wspólnoty, 
dyrektywa zachęca włączanie i prowadzenie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami na szczeblu lokalnym. Mimo to Komisja nie ingeruje bezpośrednio w decyzje 
dotyczące zarządzania terenami, które należą do kompetencji władz krajowych.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2007 r. składający petycję poinformował Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o podpisaniu przez odpowiedniego ministra dekretu o utworzeniu 
morskiego parku narodowego Iroise (PNMI)2. Dekret ten został przyjęty po konsultacjach 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50
2    Dekret nr 2007-1406 z dnia 28 września 2007 r. (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 228 z dnia 2 
października 2007 r., str. 16192).
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społecznych, w ramach których komisja ds. konsultacji wydała pozytywną opinię, 
zawierającą trzy zastrzeżenia formalne: 1) projekt rozszerzenia PNMI powinien być 
przedmiotem konsultacji społecznych w terminie nie przekraczającym dwóch lat od chwili 
podpisania dekretu o utworzeniu parku; 2) plan zarządzania opracowany przez zarząd parku 
powinien być przedmiotem konsultacji społecznych przed zatwierdzeniem go przez francuską 
agencję ds. morskich obszarów chronionych (Agence des aires marines protégées); 3) skład 
zarządu powinien obejmować trzech przedstawicieli wspólnoty gmin obszaru Iroise i dwóch 
przedstawicieli wspólnoty gmin półwyspu Crozon. Ponadto, aby zapewnić obecność w 
zarządzie przedstawicieli organizacji użytkowników, trzy miejsca powinny zostać obsadzone 
przez lokalne stowarzyszenia użytkowników, takie jak A.D.V.I.L.I (stowarzyszenie na rzecz 
ochrony i polepszenia stanu wysp na morzu Iroise i jego linii brzegowej), A.P.P.C. 
(stowarzyszenie żeglarzy portu Conquet) i stowarzyszenie rybaków-żeglarzy regionu 
Douarnenez. Komisja ds. konsultacji uściśliła, że jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, jej 
opinię należy uznać za negatywną.

Składający petycję jest zdania, że ze względu na nieprzestrzeganie warunków postawionych 
przez komisję ds. konsultacji jej opinię powinno się uznać za negatywną. W związku z tym 
zwraca się do Komisji Petycji o zbadanie postępu projektu w świetle prawa wspólnotowego i 
ogólnych zasad zarządzania środowiskiem naturalnym głoszonych przez Unię Europejską. 
Odwołuje się również do Konwencji z Aarhus. 

Wspólnota Europejska przystąpiła do Konwencji z Aarhus dnia 17 maja 2005 r1. Artykuły 7 i 
8 konwencji dotyczą odpowiednio udziału obywateli w planach, programach i strategiach w 
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz udziału obywateli w fazie opracowywania 
przepisów o charakterze regulacyjnym i powszechnie obowiązujących, prawnie wiążących 
aktów normatywnych. 

O ile dekret dotyczący utworzenia morskiego parku narodowego Iroise można uznać za 
dokument o charakterze regulacyjnym, może mieć zastosowanie art. 8 Konwencji z Aarhus, 
którego należyte stosowanie powinny zapewnić władze francuskie niezależnie od istniejących 
przepisów prawa wspólnotowego w tej dziedzinie. Ocena, we właściwym czasie, możliwego 
wpływu art. 8 Konwencji z Aarhus na przebieg procedury przyjmowania dekretu w sprawie 
utworzenia PNMI należy zatem do odpowiednich władz francuskich, przy uwzględnieniu 
faktu, że dekret wyraźnie wymienia „dokumenty dotyczące konsultacji społecznych, wyniki 
konsultacji społecznych, sprawozdanie i wnioski komisji ds. konsultacji z dnia 8 marca 
2007 r.”. W tym kontekście, mając na uwadze margines swobody przyznany władzom 
krajowym w art. 8 konwencji, Komisja nie dysponuje informacjami, które pozwoliłyby 
stwierdzić, że przyjęcie dekretu o utworzeniu PNMI stanowi naruszenie art. 8 Konwencji z 
Aarhus.

Jeżeli chodzi o wspomnianą przez komisję ds. konsultacji dyrektywę 2003/352, na którą także 

                                               
1   Wskutek złożenia aktu zawarcia konwencji zgodnie z decyzją 2005/370/WE Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w 
sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 
17.5.2005, str. 1).
2 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
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powołuje się składający petycję, należy zauważyć, że wbrew temu, co wynika ze 
sprawozdania komisji, dyrektywa ta nie ma zastosowania w omawianym przypadku. 
Dyrektywa ma na celu wspieranie stosowania zobowiązań wynikających z Konwencji z 
Aarhus i przewiduje udział obywateli w opracowywaniu niektórych planów i programów w 
dziedzinie środowiska naturalnego, zwiększenie skuteczności udziału obywateli oraz przepisy 
dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do dyrektyw 85/337/EWG1 i 
96/61/WE2 Rady. Z art. 2 dyrektywy wynika jednak, że państwa członkowskie mają 
obowiązek zapewnić udział obywateli na mocy dyrektywy wyłącznie w przypadku planów i 
programów, których opracowanie przewidują przepisy wymienione w załączniku I. Żadna z 
dyrektyw wymienionych w załączniku I nie dotyczy planu takiego jak plan zarządzania 
morskimi parkami narodowymi regulowanymi ustawą nr 2006-436 z dnia 14 kwietnia 2006 r. 
o parkach narodowych, morskich parkach narodowych i regionalnych parkach narodowych3. 

Jest jednak możliwe, że plany zarządzania morskimi parkami narodowymi wchodzą w zakres 
stosowania art. 7 Konwencji z Aarhus, który dotyczy planów i programów w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego. Należy w tym względzie przypomnieć, że zgodnie z art. 
L334-5 francuskiego kodeksu ochrony środowiska naturalnego plan ten określa środki 
ochrony, szerzenia wiedzy, promocji i zrównoważonego rozwoju, jakie należy zastosować w 
odniesieniu do morskiego parku narodowego; jego częścią jest dokument graficzny 
przedstawiający poszczególne rejony parku i ich przeznaczenie. Komisja nie jest jednak w 
stanie na podstawie dostępnych informacji określić, czy odpowiednie władze przeprowadzą 
konsultacje społeczne w odniesieniu do planu zarządzania, jaki ma powstać w ciągu trzech 
lat, czy też nie. W każdym przypadku udział obywateli byłby zagwarantowany, jeżeli plan 
zostałby poddany ocenie wpływu zgodnie z dyrektywą 2001/424. 

Podsumowując, Komisja nie dysponuje informacjami, które pozwoliłyby stwierdzić, że 
przyjęcie dekretu o utworzeniu PNMI stanowi naruszenie art. 8 Konwencji z Aarhus, ani też, 
że opracowanie planu zarządzania PNMI zostanie przeprowadzone z naruszeniem art. 7 tejże 
konwencji.

                                                                                                                                                  
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).
1  Dyrektywa 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), 
zmieniona dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5).
2 Dyrektywa 96/61/WE Rady z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26).
3  Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 90 z dnia 15 kwietnia 2006 r., str. 5682.
4  Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).


