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Az Európai Parlament állásfoglalása az Aarhus-i Egyezményről szóló Almati 
Konferencián követendő EU stratégiáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az  a környezeti ügyeket érintő információkhoz való hozzáférésről, a 
döntéshozatalban való társadalmi részvételről és az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésről szóló, 1998. június 25-i Aarhus-i Egyezményre, valamint a közelgő, 2005. 
május 25-27-én Almatiban, Kazahsztánban tartandó, részes felek közti második ülésre 
(MOP-2),

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság által 
az Eljárási Szabályzata 108. cikke alapján feltett O-0000/05. és O-0000/05. számú szóbeli 
választ igénylő kérdésre és tekintettel a Tanács és a Bizottság nyilatkozataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Aarhus-i Egyezmény 2001. október 30-án hatályba lépett,

B- mivel az Európai Közösség, valamint tagállamainak többsége, köztük az új tagállamok, 
2005. február 17-én1 ratifikálta az Aarhus-i Egyezményt,

C. mivel jelenleg az Aarhus-i Egyezményt aláíró 35 félből 17 az Európai Unió tagállama,

D. mivel az Európai Parlament és a Tanács részben már elfogadták az Aarhus-i Egyezmény 
végrehajtásához szükséges jogalkotási eszközöket2, és mivel jelenleg a Parlament és a 
Tanács további jogalkotási eszközökről tárgyal3,

E. mivel az Aarhus-i Egyezmény célja, hogy lehetővé tegye az állami hatóságok és az 
állampolgárok számára egyéni és kollektív felelősségük felvállalását a környezet 
védelmére és javulására a mostani és jövő generációk jóléte és boldogulása érdekében,

F. mivel a Kijevi Jegyzőkönyv a Szennyezőanyag Kibocsátási és Átadási Nyilvántartásról 
hozzájárul a vállalatok elszámoltathatóságának növeléséhez, a szennyezés 

  
1 A Tanács 2005. február 17-i határozata az Aarhus-i Egyezmény következtetéseiről az Európai Közösség 
nevében (még nem tették közzé)
2 2003/4/EK irányelv a környezetvédelmi információk nyilvános hozzáférhetőségéről és a 90/313/EGK Tanácsi 
Irányelv (HL L 4., 2003.02.14., 26. o.); a 2003. május 26-i 2003/35/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről a 
közösségi részvételről a környezeti kérdésekkel kapcsolatos tervek és programok megfogalmazásakor, valamint 
a Tanács 85/337/EK és 96/61/EK Irányelveinek (HL L 156., 2003.06.25. 17.o.) módosításával a közösségi 
részvételre és az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozóan
3 Rendeletre irányuló javaslat az Aarhus-i Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásáról az Európai Közösség 
intézményei és szervei számára (COM (2003) 622 végleges); Irányelvre vonatkozó javaslat az 
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosításáról (COM (2003) 624).
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csökkentéséhez és a fenntartható fejlődés előmozdításához,

1. sürgeti az EU-t, hogy vezető szerepet játsszon a tárgyalások során;

2. hiszi, hogy a MOP-2 jó lehetőséget fog szolgálni úgy az eddig elért eredmények 
felülvizsgálatára, mint a jövőbeni kihívások számba vételére;

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az MOP-2 
során hozott határozatok biztosítsák az Egyezmény hatékony végrehajtását és 
továbbfejlesztését, valamint az Aarhus-i Egyezmény összhangban legyen az érintett 
többoldalú környezeti megállapodásokkal;

4. sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok különösen igyekezzenek biztosítani, hogy 

- határozzanak meg pontos rendelkezéseket a hatékony és széleskörű társadalmi 
részvétel biztosítására a genetikailag módosított szervezeteket érintő 
döntéshozatalban, adott esetben akár az Egyezmény és annak mellékletei 
módosításával;

- pénzügyi rendelkezések állandó rendszere álljon rendelkezésre a finanszírozás 
kiszámítható alapon történő biztosítására;

- a megszerzett tapasztalatok alapján a teljesítési mechanizmus tovább fejlődön;

5. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák a jogalkotási munkát az 
Egyezmény 9. cikkének az Európai Unión belüli végrehajásához szükséges jogalkotási 
eszköz kialakítására;

6. sürgeti az egyezményben részes feleket, hogy működjenek közre más nemzetközi 
szervezetekkel és fórumokkal, különös tekintettel a Biológiai Biztonságról szóló 
Cartagénai Jegyzőkönyvre, a maximális együttműködés elérése és a duplán végzett 
munka elkerülése végett;

7. sürgeti azon országokat, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják az Aarhus-i 
Egyezményt és a Kijevi Jegyzőkönyvet a Szennyezőanyag kibocsátási és átadási 
nyilvántartásról, valamint állapodjanak meg arról, hogy az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságán (UNECE) kívüli országok is igény szerint aláírhassák az Egyezményt;

8. úgy véli, hogy az Európai Közösség küldöttségében résztvevő európai parlamenti 
képviselőknek alapvetően közre kell működniük a folyamatban, és ezért elvárja, hogy 
legalább megfigyelői státuszban joguk legyen jelen lenni az EU Almati koordinációs 
gyűlésein, felszólalási joggal vagy anélkül;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottsághoz és a Tanácshoz, a 
tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez valamint az ENSZ Európai Bizottságának 
Titkárságához, azzal a kéréssel, hogy juttassa el az összes EU-n kívüli szerződő félhez.
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