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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA
(2005. február 17.)
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló
egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről
(2005/370/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és
különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, a 300. cikke
(2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a
300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

Az Aarhusi Egyezmény megerősítésre, elfogadásra,
jóváhagyásra vagy csatlakozásra nyitva áll az államok és
regionális gazdasági integrációs szervezetek előtt.

(4)

Az Aarhusi Egyezmény értelmében a regionális gazdasági
integrációs szervezeteknek megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirataikban ki kell nyilvánítaniuk,
hogy az egyezményben szabályozott kérdésekben milyen
mértékű hatáskörrel rendelkeznek.

(5)

A Közösség a Szerződéssel, és különösen annak
175. cikke (1) bekezdésével összhangban hatáskörrel bír
a tagállamokkal együtt olyan nemzetközi megállapodások megkötésére, és az azokból eredő olyan kötelezettségek végrehajtására, amelyek hozzájárulnak a Szerződés
174. cikkében felsorolt célkitűzések eléréséhez.

(6)

A Közösség és legtöbb tagállama aláírta az Aarhusi
Egyezményt 1998-ban, és azóta további erőfeszítéseket
tesznek az Egyezmény általuk való jóváhagyása érdekében. Ezzel egyidejűleg összhangba hozzák a vonatkozó
közösségi jogszabályokat az egyezménnyel.

(7)

Az Aarhusi Egyezmény 1. cikkében megfogalmazott célja
összhangban van a Közösség környezetvédelmi politikájának a Szerződés 174. cikkében felsorolt célkitűzéseivel,
melyek alapján a Közösség — a hatáskört a tagállamokkal megosztva — már elfogadott egy átfogó, folyamatosan fejlődő jogszabályrendszert, amely hozzájárul az
egyezmény célkitűzéseinek nemcsak saját intézményei,
hanem a tagállamok hatóságai általi eléréséhez is.

tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),
mivel:
(1)

(2)

(1)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló ENSZ–EGB-egyezmény („Aarhusi
Egyezmény”) célja, hogy a nyilvánosság számára jogokat
biztosítson, a felek és a hatóságok számára pedig
kötelezettségeket írjon elő a környezeti ügyekben az
információhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele
és az igazságszolgáltatáshoz való jog területén.
A nyilvánosság információhoz való hozzáférésének
javítása, a döntéshozatalban történő szélesebb körű
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való joga alapvető
fontosságú eszközök a nyilvánosság környezettudatosságának biztosítására, és a környezetvédelmi jogszabályok
jobb végrehajtására és érvényesítésére. Így azok hozzájárulnak a környezetvédelmi politikák megerősítéséhez és
hatékonyabbá tételéhez.

2004.3.31-i vélemény.
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Ezért az Aarhusi Egyezményt jóvá kell hagyni,

2005.5.17.
2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje
az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) a jóváhagyó
okiratot — az Aarhusi Egyezmény 19. cikkének megfelelően
— az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál letétbe
helyezni.
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ–
EGB-egyezmény (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény) a
Közösség nevében jóváhagyásra kerül.
Az Aarhusi Egyezmény szövege e határozat mellékletét képzi.

Ezzel egyidejűleg a kijelölt személy(ek) letétbe helyezi(k) az e
határozat mellékletében foglalt nyilatkozatot az Aarhusi
Egyezmény 19. cikkével összhangban.
3. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.
Kelt Brüsszelben, 2005. február 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
J.-C. JUNCKER
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGNEK A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 19. CIKKÉVEL
ÖSSZHANGBAN TETT NYILATKOZATA
Az Európai Közösség kijelenti, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel, és különösen annak 175. cikke
(1) bekezdésével összhangban a Közösség hatáskörrel bír olyan nemzetközi megállapodások megkötésére, és az
azokból eredő olyan kötelezettségek végrehajtására, amelyek hozzájárulnak a következő célkitűzések eléréséhez:
—

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

—

az emberi egészség védelme,

—

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása,

—

a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi
szinten.

Az Európai Közösség kijelenti továbbá, hogy már elfogadott számos, ezen egyezmény rendelkezéseit végrehajtó, a
tagállamokra nézve kötelező jogi eszközt, amely jogi eszközök listáját — az egyezmény 10. cikkének (2) bekezdése és
19. cikkének (5) bekezdése értelmében — benyújtja, és szükség szerint naprakésszé teszi a letéteményes számára. Az
Európai Közösség különösen hangsúlyozza, hogy a hatályos jogi eszközök nem szabályozzák teljeskörűen az
egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek végrehajtását, amennyiben magánszemélyek
vagy a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában szabályozott európai közösségi intézményektől eltérő hatóságok
intézkedéseik és mulasztásaik miatti felelősségre vonására szolgáló közigazgatási és igazságügyi eljárásokra
vonatkoznak, következésképpen a tagállamok felelősek ezen kötelezettségek teljesítéséért az egyezménynek az
Európai Közösség általi jóváhagyása időpontjában, és felelősek maradnak mindaddig, amíg a Közösség, az EKSzerződés alapján meglévő hatáskörét gyakorolva, el nem fogad közösségi jogszabályokat azon kötelezettségek
teljesítésének szabályozásáról.
Végül, a Közösség újfent megerősíti az egyezmény aláírásakor tett nyilatkozatát, mely szerint a Közösség intézményei
az egyezmény által szabályozott területen a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó meglévő és a jövőben
készülő jogszabályaiknak, valamint a közösségi jog egyéb vonatkozó szabályainak keretein belül alkalmazzák az
egyezményt.
Az Európai Közösség felelős az egyezményből eredő azon kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a hatályos közösségi
jog szabályozása alá esnek.
A közösségi hatáskör gyakorlása — természetéből adódóan — folyamatosan fejlődik.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A 2003/4/EK IRÁNYELV EGYES RENDELKEZÉSEIRŐL
Az Aarhusi Egyezmény 9. cikkével kapcsolatban az Európai Közösség felkéri az egyezményt aláíró feleket, hogy
vegyék tudomásul a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését és 6. cikkét. E rendelkezések megadják a lehetőséget
a tagállamoknak és az Európai Közösségnek, hogy kivételes esetekben és szigorúan meghatározott feltételek mellett
egyes intézményeket és szerveket kizárjanak az információkérésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos felülvizsgálati
eljárási szabályokból.
Ennélfogva az Aarhusi Egyezmény megerősítése az Európai Közösség részéről annyiban foglal magában bármely
esetleges fenntartást az Európai Közösség tagállamainak részéről, amennyiben az adott fenntartás összeegyeztethető a
2003/4/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével és 6. cikkével.
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