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B6-0000/2008

resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za tretje zasedanje pogodbenic 
Aarhuške konvencije v Rigi, Latvija

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah z dne 25. junija 1998 ter 
prihodnjega zasedanja pogodbenic (MOP-3) v Rigi, Latvija, od 11. do 13. junija 2008,

– ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor B6-0000/2008 in B6-0000/2008 v imenu 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

A. ker je Aarhuška konvencija začela veljati 30. oktobra 2001,

B. ker konvencija junija 2008 obeležuje svojo 10. obletnico ,

C. ker je Aarhuško konvencijo 17. februarja 20051 ratificirala Evropska skupnost in ker jo je 
ratificirala velika večina držav članic,

D. ker sedaj Aarhuško konvencijo sestavlja 41 pogodbenic,

E. ker sta Parlament in Svet že sprejela tri zakonodajne instrumente za izvajanje Aarhuške 
konvencije2 in ker dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah še vedno preprečuje 
Svet3,

F. ker je namen Aarhuške konvencije, da javnim organom in državljanom omogoči, da 
prevzamejo individualno in kolektivno odgovornost za varstvo in izboljšanje okolja za 
blaginjo in dobrobit sedanje in prihodnjih generacij in da tako spodbudijo trajnostni 
razvoj,

G. ker protokol o Evropskih registrih izpustov in prenosov onesnaževal prispeva k 
povečanju odgovornosti podjetij, zmanjšanju onesnaževanja in spodbujanju trajnostnega 
razvoja, 

                                               
1 Sklep Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v imenu Evropske skupnosti (UL L 124, 
17.5.2005, str. 1).
2 Direktiva 2003/4/ES o dostopu javnosti do okoljskih informacij in razveljavitvi direktive Sveta 90/313/EGS 
(UL L 41, 14. 2. 2003, str. 26); Direktiva 2003/35/ES o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in 
programov v zvezi z okoljem in razveljavitvi, v zvezi s sodelovanjem javnosti in dostopom do pravnega varstva, 
direktive Sveta 85/337/ES in direktive 96/61/ES (UL L 156, 25. 6. 2003, str. 17), Uredbe (ES) št. 1367/2006 o 
uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju ter dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L264, 25.9.2006, str. 13).
3 Predlog direktive o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (KOM(2003)0624).
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1. poziva EU, naj prevzame vodilno, pregledno in konstruktivno vlogo v pogajanjih in naj 
dejavno prispeva k dolgoročnemu strateškemu načrtu konvencije;

2. meni, da bo srečanje MOP-3 zagotovilo priložnost za pregled doslej doseženega napredka 
in za razmislek o prihodnjih izzivih; meni, da bi morala biti zagotovitev učinkovitega 
izvajanja konvencije nesporna prednostna naloga za prihodnost;

3. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo odločitve, sprejete na srečanju 
MOP-3, zagotovile nadaljnje izvajanje in razvoj konvencije ter da se bodo Aarhuška 
konvencija in zadevni večstranski okoljski sporazumi med seboj dopolnjevali;

4. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo predvsem:
– da bo srečanje MOP-3 razjasnilo pogoje za začetek veljavnosti predloga spremembe 

o gensko spremenjenih organizmih, sprejetega v letu 2005, in vseh prihodnjih 
predlogov sprememb konvencije, da bi zagotovili njihovo čim hitrejše izvajanje;

– da bodo za konvencijo sprejeti predvidljivi, stabilni in ustrezni finančni dogovori;
– da se bo usklajevalni mehanizem na osnovi pridobljenih izkušenj dodatno izboljšal;

– da se bo delo za dostop do pravnega varstva nadaljevalo na različnih ravneh, npr. z 
zagotavljanjem usposabljanja, izmenjave informacij in drugih dejavnosti povečanja 
zmogljivosti;

5. poziva Komisijo in države članice, naj znova zastavijo zakonodajno delo, da bi sprejeli 
zakonodajni instrument za izvajanje člena 9 konvencije v Evropski uniji, kajti prenos 
zadnjega stebra v zakonodajo Skupnosti še ni bil v celoti opravljen; pozdravlja načrt 
Komisije, da junija 2008 pripravi konferenco o dostopu do pravnega varstva, da bi 
zakonodajno delo znotraj Skupnosti dobilo nov zagon;

6. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sinergije in povezave z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami in konvencijami, zlasti s kartagenskim 
protokolom o biološki varnosti; vendar meni, da je Aarhuška konvencija forum, pristojen 
za razmislek o horizontalnih načelih dostopa javnosti do informacij, njene udeležbe in 
dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah;

7. poziva države, ki še niso ratificirale Aarhuške konvencije in protokola o Registrih 
izpustov in prenosov onesnaževal, naj to storijo in druge države zunaj Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo spodbudijo k članstvu v konvenciji;

8. meni, da morajo poslanci Evropskega parlamenta, ki so člani delegacije ES, odigrati 
pomembno vlogo, in zato pričakuje, da bodo imeli dostop do usklajevalnih sestankov EU 
v Rigi brez pravice do sodelovanja v razpravi;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter sekretariatu Ekonomske komisij Združenih narodov za 
Evropo z zahtevo, da se jo posreduje vsem pogodbenicam, ki niso članice EU.
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