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Subiect: Petiția nr. 0689/2004, adresată de Henri-Michel HENRY, de naționalitate 
franceză, în numele asociației de apărare și valorificare a insulelor și litoralului 
Mării Iroise, privind crearea unui parc național marin

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că guvernul francez ia în considerare crearea unui parc național marin la 
Marea Iroise. Potrivit spuselor petiționarului, documentele oficiale referitoare la proiectul 
parcului nu țin seama de opinia exprimată cu diferite ocazii de populația locală. Pe scurt, 
aceasta ar dori ca protecția mediului să fie realizată într-o manieră mai puțin centralizată. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze proiectul în lumina dreptului 
comunitar, în special în ceea ce privește participarea publicului la deciziile administrative 
privind mediul, în conformitate cu Convenția Internațională de la Aarhus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 martie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

În principiu, petiția vizează crearea unui parc național marin la Marea Iroise și ignorarea 
părerilor exprimate de populația locală privind procesul de elaborare de către guvernul 
francez a proiectului de lege corespunzător. Petiționarul solicită sprijinul Parlamentului 
European și face referire la Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în problemele de mediu (la care Franța și 
CE sunt considerate părți).

În ceea ce privește redactarea de către autoritățile publice a normelor obligatorii din punct de 
vedere juridic care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, articolul 8 din Convenția
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de la Aarhus conține o solicitare (soft-law) care stipulează că părțile trebuie să promoveze o
participare efectivă a publicului într-o etapă adecvată, atâta timp cât opțiunile sunt încă 
deschise, în perioada pregătirii regulamentelor de aplicare de către autoritățile publice, a 
normativelor și a instrumentelor legale obligatorii general aplicabile. Acest fapt nu implică 
însă că cetățenii pot solicita pe cale juridică autorităților publice să modifice deciziile luate în 
sensul promovat de aceștia.  

La 8 iunie 2005, petiționarul a adresat Parlamentului European o informație suplimentară 
referitoare la evoluția dosarului la nivel național prin care pare a contesta includerea acestui 
parc marin în rețeaua Natura 2000, dar și modelul de gestionare a parcului prevăzut de către 
autoritățile franceze. 

În ceea ce privește acest din urmă aspect, trebuie menționat faptul că Directiva 92/43/CEE1

privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică (Directiva 
privind habitatele) stipulează că desemnarea siturilor de interes comunitar trebuie să fie 
stabilită pe baza informațiilor științifice. Procesul de desemnare a siturilor de interes 
comunitar în calitate de rețea Natura 2000 nu prevede, prin urmare, și consultarea publicului. 
Cu toate acestea, procedura de stabilire și adoptare a listelor siturilor de interes comunitar 
pentru diferitele regiuni biogeografice implică, la momentul desfășurării seminariilor 
științifice, participarea reprezentanților și a experților din diferite țări, implicați la rândul lor în 
anumite ONG-uri și grupuri de interes. 

În cadrul procesului de constituire a rețelei Natura 2000 în mediul marin, Comisia a instituit
un grup de lucru al Comitetului privind habitatele cu scopul de a stabili, în colaborare cu 
statele membre și grupurile de experți, un document de orientare privind criteriile științifice 
de desemnare a siturilor Natura 2000 în mediul marin, dar și bunele practici de gestiune. Din 
momentul adoptării listelor cu siturile de interes comunitar, Comisia a acceptat să includă în 
aceste liste și „rezervațiile științifice”: este vorba de siturile care așteaptă o mai bună 
clarificare cu privire la interesul lor științific înainte de a fi propuse în mod oficial de către 
statele membre. 

Dimpotrivă, în ceea ce privește gestionarea siturilor, directiva încurajează implicarea și 
dialogul tuturor actorilor interesați la nivel local. Cu toate acestea, Comisia nu intervine în 
mod direct în deciziile de gestionare a siturilor desemnate de autoritățile naționale. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.

Prin scrisoarea sa din 5 august 2007, petiționarul a informat Comisia pentru petiții a 
Parlamentului European în legătură cu semnarea decretului privind crearea parcului natural 
marin Iroise (PNMI)2 de către ministrul de mediu responsabil. Decretul a fost adoptat în urma 
unei anchete publice, în cadrul căreia o comisie de anchetă a acordat un aviz favorabil însoțit 
de următoarele trei cerințe formale: 1) proiectul de extindere a PNMI urmează a fi supus unei 
anchete publice în maximum 2 ani de la data semnării decretului privind crearea parcului; 2) 
planul de gestionare elaborat de Consiliul de gestiune a parcului urmează a fi supus unei 
anchete publice înainte de aprobarea sa de către Agenția ariilor marine protejate; 3) Consiliul 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50

2 Decretul nr. 2007-1406 din 28 septembrie 2007 (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze nr. 228 din 2 
octombrie 2007, p. 16192).
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de gestiune va fi format din 3 reprezentanți ai comunității de municipalități din regiunea Iroise 
și 2 reprezentanți ai celei din Presqu’Ile de Crozon. În plus, în numele reprezentației 
organizațiilor de utilizatori, vor trebui propuse 3 posturi pentru asociațiile locale de utilizatori, 
cum ar fi A.D.V.I.L.I. (Asociația de apărare și valorificare a insulelor și litoralului Mării 
Iroise), A.P.P.C. (Asociația marinarilor din portul Conquet) și o asociație a pescarilor marinari 
din regiunea Douarnenez. Comisia de anchetă precizează că, în cazul în care cerințele nu sunt 
retrase, avizul său va trebui considerat drept nefavorabil.

Petiționarul consideră că, având în vedere presupusa nerespectare a condițiilor impuse de 
comisia de anchetă, avizul acesteia ar trebui considerat ca fiind nefavorabil. Acesta solicită, în 
consecință, Comisiei pentru petiții să examineze evoluția proiectului în lumina dreptului 
comunitar și a principiilor generale de gestiune a mediului promovate de Uniunea Europeană. 
Petiționarul face în egală măsură referire la Convenția de la Aarhus.

Comunitatea Europeană a semnat Convenția de la Aarhus la 17 mai 20051. Articolele 7 și 8 
din convenție privesc în special participarea publicului la planurile, programele și politicile de 
mediu și participarea publicului într-o etapă adecvată în perioada pregătirii regulamentelor de 
aplicare, a normativelor și a instrumentelor legale obligatorii general aplicabile.

În măsura în care decretul privind crearea parcului natural marin Iroise este considerat a avea 
caracter de reglementare, acesta ar putea fi inclus în domeniul de aplicare al articolului 8 din 
convenție, conform căruia autoritățile franceze sunt obligate să asigure punerea corectă în 
aplicare a decretului, independent de normele comunitare în cauză. Prin urmare, autoritățile 
franceze competente sunt cele care trebuie să aprecieze, în timp util, posibilul impact pe care 
articolul 8 din Convenție îl poate avea asupra procedurii de adoptare a decretului privind 
crearea PNMI, cu precizarea că acesta vizează în special „procedeele aferente anchetei 
publice, rezultatele anchetei publice, raportul și concluziile comisiei de anchetă din 8 martie 
2007”. În acest context și dată fiind marja de apreciere recunoscută de către autoritățile 
naționale în articolul 8 din convenție, Comisia consideră că adoptarea decretului privind 
crearea PNMI nu încalcă în niciun fel dispozițiile articolului în cauză.

În ceea ce privește menționarea Directivei 2003/352 de către comisia de anchetă, la care 
petiționarul face de altfel referire, trebuie semnalat faptul că, în pofida celor care se subînțeleg 
din raportul comisiei, directiva în cauză nu este aplicabilă în cazul de față. Directiva prevede 
într-adevăr punerea în aplicare a obligațiilor care reies din Convenția de la Aarhus, instituind 
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și 
modificând directivele 85/337/CEE3 și 96/61/CE1 ale Consiliului în ceea ce privește 

                                               
1 În urma depunerii instrumentului de încheiere a convenţiei de respectare a Deciziei 2005/370/CE a 

Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind 
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu 
(JO L 124, 17.5.2005, p. 1).

2 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a directivelor 
85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului şi accesul la justiție (JO 
L 156, 25.6.2003, p. 17).

3 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE 
din 3 martie 1997 (JO L 73, 14.3.1997, p. 5).
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participarea publicului și accesul la justiție. Prin urmare, conform articolului 2 din directivă 
statele membre nu sunt obligate să asigure participarea publicului decât în ceea ce privește 
planurile și programele a căror elaborare este prevăzută prin dispozițiile enumerate la anexa I. 
Totuși, niciuna dintre directivele enumerate în această anexă nu privește un astfel de plan de 
gestionare a parcurilor naturale marine reglementat de legea nr. 2006-436  din 14 aprilie 2006 
privind parcurile naționale, parcurile naturale marine și parcurile naturale regionale2.

Cu toate acestea, este posibil ca planurile de gestionare a parcurilor naturale marine să cadă 
sub incidența articolului 7 din Convenția de la Aarhus, care vizează în special planurile și 
programele privind mediul. Din acest punct de vedere, și în conformitate cu articolul L334-5 
din Codul francez al mediului, trebuie menționat faptul că planul în cauză stabilește măsurile 
de protecție, cunoaștere, valorificare și dezvoltare durabilă care trebuie puse în aplicare în 
cadrul parcului natural marin; acesta prezintă și un document grafic care indică diferitele zone 
ale parcului și amplasarea acestora. Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să 
stabilească, pe baza informațiilor disponibile, dacă autoritățile în cauză vor supune sau nu 
planul de gestionare – care trebuie elaborat în maximum 3 ani – unei anchete publice. 
Participarea publicului va fi însă asigurată în eventualitatea în care planul va fi supus unei 
evaluări privind efectele anumitor planuri și programe asupra mediului prin punerea în 
aplicare a Directivei 2001/423. 

În concluzie, Comisia nu găsește niciun motiv pentru care adoptarea decretului privind 
crearea PNMI ar constitui o încălcare a articolului 8 din Convenția de la Aarhus sau pentru 
care elaborarea planului de gestionare a PNMI nu ar respecta articolul 7 din convenția în 
cauză. 

                                                                                                                                                  

1 Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 
(JO L 257, 10.10.1996, p. 26).

2 Jurnalul Oficial al Republicii Franceze nr. 90 din 15 aprilie 2006, p. 5682.

3 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).


