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Utskottet för framställningar

7.3.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0689/2004, ingiven av Henri-Michel Henry, fransk medborgare, för 
Association de Défense et de Valorisation des Iles et du Littoral de la Mer 
d'Iroise, om uppförandet av en havsnationalpark.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att den franska regeringen överväger att uppföra en havsnationalpark 
i Iroisehavet. I de officiella dokument som avser parkprojektet har man enligt framställaren 
inte tagit hänsyn till de synpunkter som vid ett flertal tillfällen har framförts av 
lokalbefolkningarna. Dessa vill i korthet att miljöskyddet ska förvaltas på ett mer 
decentraliserat sätt. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att undersöka projektet 
i förhållande till gemenskapsrätten, i synnerhet inom ramen för allmänhetens deltagande 
i beslutsprocesser gällande miljöfrågor, med hänvisning till den internationella 
Århuskonventionen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 mars 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 februari 2006

Denna framställning gäller uppförandet av en havsnationalpark i Iroisehavet och den franska 
regeringens underlåtenhet att ta hänsyn till de synpunkter som har framförts av de berörda 
befolkningarna under utarbetandet av det tillhörande förslaget till lagstiftning. Framställaren 
ber om Europaparlamentets stöd och hänvisar till Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor 
(som Frankrike och EU de facto deltar i).
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När det gäller offentliga myndigheters utarbetande av rättsligt bindande regler som kan få 
omfattande konsekvenser för miljön innehåller artikel 8 i Århuskonventionen en uppmaning 
(”soft-law”) till de deltagande parterna att, vid ett lämpligt skede under det att de offentliga 
myndigheterna utarbetar dessa regler, främja ett effektivt deltagande från allmänheten. 
I artikeln anges några allmänna riktlinjer. Detta innebär emellertid inte att medborgarna 
lagligen kan kräva att de offentliga myndigheterna ska ändra sina beslut i enlighet med deras 
åsikter.

Den 8 juni 2005 skickade framställaren kompletterande information till Europaparlamentet 
angående ärendets gång på fransk statlig nivå, där han för övrigt tycks bestrida att denna 
naturpark skulle omfattas av nätverket Natura 2000, och följaktligen inte heller den 
förvaltningsmodell som de franska myndigheterna har planerat.

När det gäller denna punkt är det viktigt att notera att direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (”livsmiljödirektivet”) föreskriver att fastställandet av 
platser som är av gemenskapsintresse ska ske på grundval av vetenskaplig information. 
Processen med att utse områden av gemenskapsintresse för nätverket Natura 2000 kräver 
således inte att allmänheten rådfrågas. Förfarandet för att upprätta och anta förteckningar över 
områden av gemenskapsintresse för de olika biogeografiska regionerna förutsätter inte desto 
mindre ett deltagande från företrädare och experter från de olika länder som berörs samt från 
vissa icke-statliga organisationer och intressegrupper i samband med genomförandet av 
vetenskapliga seminarier.

Inom ramen för upprättandet av nätverket Natura 2000 i havsmiljö har kommissionen tillsatt 
en arbetsgrupp från livsmiljökommittén med syfte att, i samarbete med medlemsstaterna och 
expertgrupper, utarbeta ett dokument med riktlinjer om de vetenskapliga kriterierna för att 
utse Natura 2000-områden i havsmiljö och om god förvaltningspraxis. I samband med 
antagandet av förteckningar över områden av gemenskapsintresse godtog kommissionen att ta 
med ”vetenskapliga förbehåll” i förteckningarna: det gäller sådana områden som väntar på ett 
bättre klargörande beträffande deras vetenskapliga intresse innan de formellt kan föreslås av 
medlemsstaterna.

När det däremot gäller förvaltningen av områden främjar direktivet ett deltagande från, och en 
dialog med, samtliga berörda parter på lokal nivå. Kommissionen ingriper emellertid inte 
direkt i de beslut om förvaltning av områden som faller under de nationella myndigheternas 
befogenheter.

4. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008

Den 5 augusti 2007 informerade framställaren utskottet för framställningar per post om att 
den ansvarige ministern hade undertecknat ett dekret avseende uppförandet av en marin 
naturpark i Iroisehavet2. Detta dekret antogs efter en offentlig utredning, under vilken en 
                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7-50.
2 Dekret nr 2007-1406 av den 28 september 2007 (Frankrikes officiella tidning nr 228 av den 2 oktober 2007, 

s. 16192).
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utredningskommitté gav ett positivt utlåtande med tre formella förbehåll: 1) ett 
utvidgningsprojekt av den marina naturparken i Iroisehavet bör, inom högst två år från och
med det datum då dekretet om parkens upprättande undertecknades, underställas en offentlig 
utredning, 2) den förvaltningsplan som utarbetats av parkens förvaltningsråd bör underställas 
en offentlig utredning innan den godkänns av byrån för marina skyddsområden, 
3) förvaltningsrådet bör omfatta tre företrädare från Iroise-regionen och två företrädare från 
halvön Crozon. När det gäller representation från konsumentorganisationer bör dessutom 
tre platser erbjudas lokala konsumentföreningar som Association de Défense et de 
Valorisation des Iles et du Littoral de la mer d'Iroise (A.D.V.I.L.I.), Association des 
Plaisanciers du Port de Conquet (A.P.P.C.) samt en förening för fritidsfiskare i regionen 
Douarnenez. Utredningskommittén fastslår att om dessa förbehåll inte infrias bör kommitténs 
utlåtande betraktas som negativt.

Framställaren menar att eftersom utredningskommitténs fastställda villkor påstås ha 
åsidosatts, bör kommitténs uttalande betraktas som negativt. Han uppmanar således utskottet 
för framställningar att undersöka projektets förlopp i förhållande till gemenskapsrätten och de 
allmänna principer för miljöförvaltning som EU verkar för. Hänvisning har även gjorts till 
Århuskonventionen.

Europeiska gemenskapen blev part i Århuskonventionen den 17 maj 20051. Artiklarna 7 och 8 
i konventionen gäller allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer, program och politik 
avseende miljön, respektive allmänhetens deltagande i förberedandet av 
genomförandebestämmelser och/eller allmänt tillämpliga bindande rättsliga bestämmelser.

I den mån som dekretet om upprättande av den marina naturparken i Iroisehavet ska anses 
följa föreskrifterna skulle det kunna falla under artikel 8 i Århuskonventionen, en 
bestämmelse varigenom de franska myndigheterna är tvungna att garantera en korrekt 
tillämpning oberoende av gemenskapsrättens befintliga bestämmelser på området. Det 
ankommer således på de franska behöriga myndigheterna att i vederbörlig tid bedöma vilka 
eventuella konsekvenser artikel 8 i Århuskonventionen skulle kunna få för förfarandet med att 
anta det dekret som avser uppförandet av en marin naturpark i Iroisehavet. Det ska tilläggas 
att dekretet uttryckligen avser ”de handlingar som tillkommer en offentlig utredning, 
resultaten av den offentliga utredningen, samt utredningskommitténs rapport och slutsatser 
av den 8 mars 2007”. I detta sammanhang, och med hänsyn till de nationella myndigheternas 
utrymme för skönsmässig bedömning som de har tilldelats genom artikel 8 i konventionen, 
förfogar kommissionen inte över några sådana fakta som gör det möjligt att dra slutsatsen att 
antagandet av dekretet om uppförandet av en marin naturpark i Iroisehavet skulle utgöra något 
brott mot artikel 8 i Århuskonventionen.

                                               
1 Efter det att instrumentet för ingående av konventionen deponerats i enlighet med rådets beslut 2005/370/EG 

av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 
(EUT L 124, 17.5.2005, s. 1).
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När det gäller utredningskommitténs hänvisning till direktiv 2003/35/EG1, som för övrigt 
också framställaren åberopar, bör det framhållas att detta direktiv – tvärtemot vad kommitténs 
rapport låter påskina – inte är tillämpligt i det aktuella fallet. Detta direktiv syftar i själva 
verket till att bidra till verkställandet av de skyldigheter som följer av Århuskonventionen. 
Däri föreskrivs nämligen att allmänheten ska delta i utarbetandet av vissa planer och program 
på miljöområdet, att allmänhetens deltagande ska förbättras samt att bestämmelser om rätt till 
rättslig prövning ska fastställas inom ramen för rådets direktiv 85/337/EEG2 och 96/61/EG3. 
Det framgår emellertid av artikel 2 i direktivet att medlemsstaterna i kraft av detta endast är 
skyldiga att garantera allmänhetens deltagande när det gäller de planer eller program som ska 
utarbetas enligt bestämmelserna i bilaga I. Inget av de direktiv som anges i denna bilaga gäller 
emellertid planer av sådant slag som förvaltningsplanen för marina naturparker som lyder 
under lag 2006-436 av den 14 april 2006 om nationalparker, marina naturparker och regionala 
naturparker4.

Det är dock möjligt att förvaltningsplanerna för marina naturparker lyder under artikel 7 
i Århuskonventionen, som i synnerhet omfattar planer och program på miljöområdet. I detta 
hänseende är det lämpligt att erinra om att denna plan, i kraft av artikel L334-5 i den franska 
miljöbalken, föreskriver att åtgärder för skydd, kunskap, uppmärksamhet och hållbar 
utveckling ska genomföras i den marina naturparken. Den omfattar också ett grafiskt 
dokument som anger parkens olika zoner och deras egenskaper. Kommissionen har ändå inte 
möjlighet att, utifrån den tillgängliga informationen, avgöra huruvida de berörda 
myndigheterna kommer att underställa förvaltningsplanen – som ska utarbetas inom en 
tidsfrist av tre år – en offentlig utredning. Allmänhetens deltagande kommer under alla 
omständigheter att garanteras i händelse av att planen blir föremål för en bedömning av dess 
påverkan i enlighet med tillämpningen av direktiv 2001/42/EG5.

Sammanfattningsvis förfogar kommissionen inte över några sådana fakta som gör det möjligt 
att dra slutsatsen att antagandet av dekretet om uppförandet av en marin naturpark 
i Iroisehavet skulle utgöra något brott mot artikel 8 i Århuskonventionen, eller att utarbetandet 
av förvaltningsplanen för en marin naturpark i Iroisehavet skulle ske i strid mot artikel 7 
i nämnda konvention.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 

deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG 
(EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).

2 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40), i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 
(EGT L 73, 14.3.1997, s. 5).

3 Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).

4 Frankrikes officiella tidning nr 90, av den 15 april 2006, s. 5682.
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 

programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).


