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B6-.../2008

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi inför det tredje partsmötet till 
Århuskonventionen i Riga, Lettland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Århuskonventionen av den 25 juni 1998 om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor och det kommande tredje partsmötet (MOP-3) den 11–13 juni 2008 i Riga, 
Lettland,

– med beaktande av frågorna för muntligt besvarande B6-.../2008 och B6-.../2008 från 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Århuskonventionen trädde i kraft den 30 oktober 2001.

B. Konventionen fyller tio år i juni 2008.

C. Århuskonventionen ratificerades av Europeiska gemenskapen den 17 februari 20051 och 
har ratificerats av en bred majoritet av dess medlemsstater.

D. För närvarande finns det 41 parter till Århuskonventionen.

E. Parlamentet och rådet har redan antagit tre rättsakter för att genomföra 
Århuskonventionen2. Antagandet av en rättsakt om tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor blockeras fortfarandet av rådet3.

F. Tack vare Århuskonventionen kan offentliga myndigheter och medborgare ta sitt 
individuella och kollektiva ansvar för att skydda och förbättra miljön till gagn för 
dagens och morgondagens generationers välfärd och välmåga och därmed främja en 
hållbar utveckling.

G. Protokollet om register över utsläpp och spridning av föroreningar bidrar till att öka 
bolagens ansvarighet, minska utsläppen och främja en hållbar utveckling.

                                               
1 Rådets beslut 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)
2 Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets 
direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26), direktiv 2003/35/EG 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) och förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
3 Förslag till direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (KOM(2003)0624).
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1. Europaparlamentet uppmanar EU att inta en ledande, öppen och konstruktiv hållning i 
förhandlingar och aktivt bidra till konventionens långsiktiga strategiska plan.

2. Europaparlamentet tror att det tredje partsmötet kommer att ge tillfälle både till att se 
över de framsteg som hittills gjorts och att reflektera över framtida utmaningar. 
Parlamentet anser att en huvudprioritet för framtiden bör vara att säkerställa ett effektiv 
genomförande av konventionen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att beslut 
som fattas vid partsmötet leder till att man ytterligare genomför och vidareutvecklar 
konventionen och att synergieffekter kan uppnås mellan Århuskonventionen och 
relevanta multilaterala miljööverenskommelser.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och i synnerhet medlemsstaterna att sikta 
på att se till att

– partsmötet klargör villkoren för ikraftträdandet av ändringen om genmodifierade 
grödor från 2005 och andra eventuella framtida ändringar av konventionen, i syfte 
att säkerställa ett skyndsamt genomförande,

– beslut fattas om en förutsebar, stabil och adekvat finansiering av konventionen,

– arbetet för att skapa tillgång till rättslig prövning fortskrider på olika nivåer, t.ex. 
genom utbildning, informationsutbyte och andra kapacitetsuppbyggande 
verksamhet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstatera att återuppta 
lagstiftningsarbetet i syfte att anta en rättsakt för att genomföra artikel 9 i konventionen
i EU, eftersom denna sista återstående pelare inte har införlivats helt och hållet med 
gemenskapsrätten. Parlamentet välkomnar kommissionens planer på att anordna en 
konferens om tillgång till rättslig prövning i juni 2008 för att blåsa nytt liv i 
gemenskapens lagstiftningsarbete.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa bättre 
synergi och kopplingar till andra relevanta internationella organisationer och 
konventioner, främst Cartagenaprotokollet om biosäkerhet. Parlamentet anser emellertid 
att Århuskonventionen är rätt forum för att fatta beslut om sektorsövergripande 
principer när det gäller tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

7. Europaparlamentet uppmanar de länder som ännu inte har ratificerat 
Århuskonventionen och protokollet om register över utsläpp och spridning av 
föroreningar att göra detta och att uppmuntra andra länder som står utanför FN:s 
ekonomiska kommission för Europa att ansluta sig till konventionen.

8. Europaparlamentet anser att parlamentsledamöterna i gemenskapens delegation kan 
bidra med mycket väsentligt och förväntar sig därför att de ges tillträde utan yttranderätt 
till EU:s samordningsmöten i Riga.
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9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och sekretariatet för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa med begäran om att den cirkuleras till alla 
konventionsparter som inte är EU-medlemmar.
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