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B6-0000/2008

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor de derde bijeenkomst 
van partijen van het Verdrag van Aarhus in Riga, Letland

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
milieubesluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 
25 juni 1998 en de komende derde bijeenkomst van de partijen (MOP-3), die van 11 
tot 13 juni 2008 in Riga, Letland zal worden gehouden,

– gezien mondelinge vragen B6-0000/2008 en B6-0000/2008 namens de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Verdrag van Aarhus op 30 oktober 2001 in werking is getreden,

B. overwegende dat het Verdrag van Aarhus in juni 2008 10 jaar geleden ontstaan is,

C. overwegende dat het Verdrag van Aarhus door de Europese Gemeenschap op 
17 februari 20051 is bekrachtigd en door een grotere meerderheid van haar lidstaten is 
bekrachtigd,

D. overwegende dat er op dit moment 41 partijen van het Verdrag van Aarhus zijn,

E. overwegende dat het Parlement en de Raad reeds drie wetgevingsinstrumenten hebben 
aangenomen ter uitvoering van het Verdrag van Aarhus2 en overwegende dat het 
aannemen van een wetgevingsinstrument betreffende toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden3 nog steeds door de Raad belemmerd wordt,

F. overwegende dat het Verdrag van Aarhus tot doel heeft overheden en burgers in staat 
te stellen hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen om 
het milieu te beschermen en te verbeteren ten behoeve van de welvaart en het welzijn 

                                               
1 Besluit van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden (PB L 124 van 17.05.2005, blz. 1).
2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot milieu-
informatie en intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.02.2003, blz. 26); Richtlijn 
2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling 
van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en 
toegang tot de rechter, tot wijziging van Richtlijnen 85/337/EG en 96/61/EG van de Raad (PB L 156 van 
25.06.2003, blz. 17); en Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en 
organen (PB L264 van 25.09.2006, blz. 13).
3 Voorstel voor een richtlijn betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 
(COM(2003)0624).
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van huidige en toekomstige generaties en zodoende duurzame ontwikkeling te 
bevorderen,

G. overwegende dat het Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers bijdraagt 
aan een grotere aansprakelijkheid van bedrijven, het verminderen van 
milieuverontreiniging en het bevorderen van duurzame ontwikkeling,

1. dringt er bij de EU op aan een leidende, transparante en opbouwende rol aan te nemen 
bij de onderhandelingen en actief bij te dragen aan het strategische langetermijnplan 
van het Verdrag;

2. is van mening dat MOP-3 een goede kans biedt om zowel de voortgang die tot nu toe 
geboekt is te evalueren als toekomstige uitdagingen in beschouwing te nemen; 
beschouwt het veiligstellen van een effectieve uitvoering van het Verdrag als 
voornaamste prioriteit voor de toekomst;

3. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de besluiten die 
bij MOP-3 worden genomen tot een verdere uitvoering en ontwikkeling van het 
Verdrag leiden, en dat er samenhang wordt gecreëerd tussen het Verdrag van Aarhus 
en de relevante multilaterale milieuovereenkomsten;

4. dringt er bij de Commissie en met name de lidstaten op aan ernaar te streven te 
garanderen dat

– MOP-3 de voorwaarden verduidelijkt voor het in werking treden van het in 
2005 aangenomen amendement betreffende genetisch gemodificeerde 
organismen en alle toekomstige amendementen op het Verdrag, teneinde zorg 
te dragen voor een spoedige tenuitvoerlegging daarvan;

– er voorspelbare, evenwichtige en adequate financiële regelingen voor de 
uitvoering van het Verdrag worden getroffen;

– het nalevingsmechanisme op basis van de opgedane ervaringen verder wordt 
verbeterd;

– de werkzaamheden betreffende toegang tot de rechter op diverse niveaus 
doorgaan, bijvoorbeeld door activiteiten te bieden op het gebied van training, 
uitwisseling van informatie en vergroting van de eigen capaciteiten;

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de wetgevingswerkzaamheden te 
hervatten met als doel het aannemen van een wetgevingsinstrument ter uitvoering van 
artikel 9 van het Verdrag binnen de Europese Unie, daar deze laatste overgebleven 
pijler nog niet volledig is omgezet in communautaire wetgeving; verwelkomt het plan 
van de Commissie in juni 2008 een conferentie te organiseren betreffende toegang tot 
de rechter teneinde de wetgevingswerkzaamheden binnen de Gemeenschap een 
verdere impuls te geven;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten de samenhang en banden met andere relevante 
internationale organisaties en verdragen, met name het Cartagena Protocol on 
Biosafety, te verbeteren; beschouwt het Verdrag van Aarhus echter als het bekwame 
forum voor beraadslaging over horizontale beginselen van toegang van het publiek tot 
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informatie, inspraak en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden;

7. dringt er bij de landen die dit nog niet hebben gedaan op aan het Verdrag van Aarhus 
en het Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers te bekrachtigen en andere 
landen buiten de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te 
stimuleren partij van het Verdrag te worden;

8. is van mening dat leden van het Europees Parlement die deel uitmaken van de 
EU-delegatie een essentiële bijdrage te leveren hebben en verwacht derhalve dat zij 
zonder spreekrecht toegang krijgen tot de coördinatiebijeenkomsten van de EU in 
Riga;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het 
secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, 
met het verzoek deze aan alle partijen van het Verdrag buiten de EU te verspreiden.
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