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εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη Συνεδρίαση των Μερών της 
Σύμβασης του Άρχους στη Ρίγα, Λετονία
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B6-0000/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την 
τρίτη Συνεδρίαση των Μερών της Σύμβασης του Άρχους στη Ρίγα, Λετονία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Άρχους σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
θέματα περιβάλλοντος της 25ης Ιουνίου 1998 και τη μελλοντική τρίτη Συνεδρίαση των 
Μερών (MOP-3) που θα διεξαχθεί στη Ρίγα, Λετονία, από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2008,

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις B6-0000/2008 και B6-0000/2008 εξ ονόματος 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άρχους τέθηκε σε εφαρμογή στις 30 Οκτωβρίου 
2001,

Β. έχοντας υπόψη ότι η Σύμβαση εορτάζει τη 10η επέτειό της τον Ιούνιο του 2008,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άρχους επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα στις 17 Φεβρουαρίου 20051 και έχει επικυρωθεί από μια ευρεία πλειοψηφία 
των κρατών μελών της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος συμμετέχουν 41 μέρη στην Σύμβαση του 
Άρχους,

Ε. έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει τρία νομοθετικά 
μέσα για να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Άρχους2 και έχοντας υπόψη ότι η έγκριση ενός 
νομοθετικού μέσου σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου3,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άρχους εξυπηρετεί τη διευκόλυνση των 
δημόσιων αρχών και των πολιτών στο να αναλάβουν τη μεμονωμένη και συλλογική 
ευθύνη τους για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος για την ευημερία και την 

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ΕΕL 124, 17.5.2005, σελ. 1).
2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση 
της οδηγίας του Συμβουλίου 90/313/ΕΟΚ (ΕΕ L 41, 14.2.2003, σελ. 26)· οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και 
την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των οδηγιών του 
Συμβουλίου 85/337/ΕΚ και 96/61/ΕΚ (ΕΕ L 156, 25.6.2003, σελ. 17), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για 
την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Άρχους 
σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264, 25.9.2006, σελ. 13).
3 Πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (COM(2003)0624).
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ευεξία των παρόντων και μελλοντικών γενεών και, ως εκ τούτου, να προωθήσουν την 
αειφόρο ανάπτυξη,

Ζ. έχοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο περί των Μητρώων Έκκλησης και Μεταφοράς Ρύπων 
συμβάλλει στην αύξηση της επιχειρηματικής ευθύνης, στον περιορισμό της ρύπανσης και 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, 

1. καλεί την ΕΕ να αναλάβει έναν ηγετικό, διαφανή και εποικοδομητικό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις και να συμβάλει με ενεργό τρόπο στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό 
πρόγραμμα της Σύμβασης·

2. πιστεύει ότι η MOP-3 θα παράσχει μια καλή ευκαιρία τόσο για να εξεταστεί η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, όσο και για να αντικατοπτριστούν οι μελλοντικές 
προκλήσεις· θεωρεί ότι η εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης θα 
πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα για το μέλλον·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που θα 
ληφθούν στο MOP-3 θα υλοποιήσουν περαιτέρω και θα αναπτύξουν τη Σύμβαση, και ότι 
θα δημιουργηθούν συνεργίες μεταξύ της Σύμβασης του Άρχους και των σχετικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ειδικότερα να αποσκοπήσουν στην εξασφάλιση ότι 

- η MOP-3 θα διασαφηνίσει τις προϋποθέσεις για την θέση σε ισχύ της τροπολογίας 
σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που εγκρίθηκε το 2005 
καθώς και για όλες τις μελλοντικές τροπολογίες της Σύμβασης, με σκοπό την 
εξασφάλιση της έγκαιρης εφαρμογής τους·

- θα εγκριθούν προβλέψιμες, σταθερές και επαρκείς οικονομικές συμφωνίες για τη 
Σύμβαση·

- ο μηχανισμός συμμόρφωσης θα βελτιωθεί περαιτέρω βασισμένος στην εμπειρία που 
έχει επιτευχθεί·

- η εργασία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα συνεχιστεί σε διάφορα επίπεδα, 
δηλαδή με την παροχή εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών και άλλες 
δραστηριότητες δημιουργίας υποδομής·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αρχίσουν εκ νέου το νομοθετικό έργο με 
σκοπό να εγκρίνουν ένα νομοθετικό μέσο το οποίο θα εφαρμόζει το άρθρο 9 της 
Συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτός ο τελευταίος πυλώνας δεν έχει 
ακόμη πλήρως μεταφερθεί στην κοινοτική νομοθεσία· χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής
να οργανώσει μια διάσκεψη σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη το 2008 με σκοπό 
να δώσει περαιτέρω προώθηση στη νομοθετική εργασία εντός της Κοινότητας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνέργιες και τους δεσμούς με 
άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και συμβάσεις, ειδικότερα το Πρωτόκολλο της 
Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια· θεωρεί όμως ότι η Σύμβαση του Άρχους είναι το 
αρμόδιο φόρουμ για συζήτηση σχετικά με τις οριζόντιες αρχές όσον αφορά την 
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πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, τη συμμετοχή και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος·

7. καλεί τις χώρες, οι οποίες δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα, να επικυρώσουν τη Σύμβαση 
του Άρχους και το Πρωτόκολλο περί των Μητρώων Έκκλησης και Μεταφοράς Ρύπων 
και ενθαρρύνει άλλες χώρες εκτός της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
την Ευρώπη, να καταστούν μέλη στη Σύμβαση·

8. πιστεύει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία είναι μέρη της 
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν να προσφέρουν ουσιώδη συμβολή 
και αναμένει, ως εκ τούτου, ότι θα έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις συντονισμού της 
ΕΕ χωρίς δικαίωμα λόγου στη Ρίγα·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και κοινοβούλια των κρατών μελών και τον Γενικό 
Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη με την 
αίτηση να κυκλοφορήσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι κράτη μέλη της 
ΕΕ.


