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Umsögn um Árósasamtiinginn

Fullgilding Árósasamningsins um aðgang að upplýsingum, þátttðku álmennings í 
ákvarðanaíöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum er löngu tímabær 
og ein meginforsenda sjálfbœrrar þróunar og gifturíks samstarfs stjörnvalda við 
umhverfis- og náttúruverndarsamtök..

„Hið borgaralega samfélag” (e. civic society) er gjaman skiígreint sem svo að 
almenningur myndi samtök um hagsmuni sína hvorki til að græða á því né öðlast pólitísk 
völd. Samtök hins borgaralega þjóðfélags eru því öll þau samtök sem vinna á þessu sviði, 
samsafn gríðarlega margra tengsla og samtaka, pólitískra flokka, svæðisbundinna 
samtaka og frjálsra félagasamtaka. Þau eru ekki íyrirtæki enda hafí slík starfsemi að 
markmiði að mynda arð fyrir eigendur sína.

Vaclav Havel, forseti Tékklands, skrifar í Morgunblaðið þann 15. júní 2000:

Ósvikið borgaralegt samfélag er alger undirstaða lýðræðis. Þessi sannleikur vill oft 
gleymast í hita kosningabaráttunnar. Þó að kommúnismi og réttur til einkaeignar 
geti af og til farið saman geta kommúnismi og borgaralegt samfélag aídrei átt 
samleið. Þannig var innleiðsla kommúnísks valds alls staðar árás á hið borgaralega 
samfélag.
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Þegar borgaralegt samfélag hefur ekki verið við lýði árum saman er engan 
veginn hægt að koma því á aftur með lagalegu valdboði. Hina þrjá máttarstólpa 
borgaralegs samfélags -  frjáls félagasamtök einstaklinga, valddreifíngu og framsal 
pólitísks valds yfir til óháðra aðila ~ er aðeins hægt að endurbyggja hægt og 
sígandi.

Þeir stjórnmálamenn sem beita fyrir sig hugmyndafræðilegum rökum til að 
afsaka áhugaleysi sitt á valddreifmgu nota að mestu leyti eftirfarandi skýringar: 
,Fólkið hefiir valið okkur í kosningum; það vill að við stjómum. Allar breytingar 
eru árás á fulltrualýðræðið, Félagsleg dreifmg efnahagslegra gæða.

Orð Vaclavs Havel eru áminning um mikilvægi frjálsra félagasamtaka fyrir lýðræðið. 
Verkalýðsfélög, og bindindishreyfingin, sem voru afar mikílvæg frjáls félagasamtök á 
Norðurlöndum í upphafí 20. aldar, voru ekki einungis baráttutæki fyrir bættum lífskjörum 
eða heilsusamlegri lífsháttum í þjóðfélagi fátæktar og áfengisböls. Slík samtök voru 
alþýðuskóli í lýðræðislegum vinnubrögðum í  baráttu um markmið og leiðir. Á þeirri hefð 
byggjum við okkar þjóðfélag. Að sama skapi er starfsemi frjálsra félagasamtaka víða um 
heim mikilvægur grunnur að uppbyggingu lýðræðislegra stjómarhátta.

Although regional in scope, the significance o f the Aarhus Convention is global, It is 
by far the most impressive elaboration of principle 10 of the Rio Declaration, which 
stresses the need for citizen's participation in environmental issues and for access to 
information on the environment heíd by public authorities. As such it is the most 
ambitious venture in the area of environmentaí democracy' so far undertaken under the 
auspices o f the United Nations.
Kofi A. Annan, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, 1997 - 2006.1

í fjórðu málsgrein 3. gr. Arósasamningsins kveður á um að
Sérhver samningsaðili skal viðurkenna og styðja með tilhlýðilegum hætti félög, 
samtök og hópa sem vinna að umhverfisvemd og tryggja að réttarkerfi landsins sé í 
samræmi við þessa skuldbindingu.

Náttúruvemdarsamtök íslands fagna þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um að 
Alþingi heimili rikisstjórninni aö fullgilda fyrir íslands hönd samning um aðgang aö

1 http://www.unece.org/env/pp/
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upplýsingum, þátttöku almennings ( ákvaröanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í  
umhverfismálum sem gerður var i Arósum 25.júní 1998.

Ennfremur fmmvarpi um ... breytingu áýmsum lögum vegna fullgildingar 
Árósasamningsins að allar stjórnvaldsákvarðanir er lúta að veitingu, endurskoðun og 
afturköllun leyfa vegnaframkvœmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum 
verðikœranlegar tilsjálfstœðrar úrskurðarnefndar umhverfis- ogauðUndamála3

Framlag Náttúruvemdarsamtaka íslands felst ekki síst í miðiun upplýsinga um 
umhverfísmál til almennmgs, fjölmiðla, stjómvalda og stjómmálamanna. Ennfremur, 
starfsemi frjálsra félagasamtaka felst í að veita stjómvöldum og framkvæmdaaðilum 
gagnrýnið aðhald. Fullgilding Árósasamningsins mun því styrkja stöðu frjálsra 
félagasamtaka umtalsvert. Náttúruvemdarsamtök íslands eiga samstarf við alþjóðleg 
samtök um vemdun lífríkis sjávar og loftslagsmál. Þetta styrkir mjög stöðu samtakanna x 
umræðu um umhverfísmál þar eð slík umræða er í eðli sín hnattræn,

Líkt og álykta má af orðum Vaclavs Havel hér að ofan helgast upphaf Árósasamningsins 
að nokkru af viðleitni Evrópuríkja að stuðla að lýðræðisþróun í ríkjum fyrrverandi 
aíræðisríkja í Austur-Evrópu.

Minnt er á mikinn aðstöðumun almennings annars vegar og stjómvalda og/eða 
hagsmunaðila annars vegar. Hinir síðar nefndu hafa greiðan aðgang að stofnunum 
ríkisins, lögmannsstofum, verkfræðistofum eða almannatengslafyrirtækjum, sem fijáls 
félagasamtök hafa jafnan ekki ráð á. í þessum mun felst lýðræðislegur halli í samkeppni 
um almennri og opinberri umræðu („agenda setting”). Markmið og ákvæði 
Árósasamningsins er meðal annars að jafna þennan aðstöðumun.

2 http://www.aithin.gi.i.s/altext/139/s/l 195.html
3 Sjá: http://www.umhvcrfisradunevti.is/frettlr/nr/] 789
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í formála Árósasamningsins kemur fram að það sé réttur sérhvers einstaklings að lifa í 
heilbrígðu umhverfí og honum beri skylda til að vemda umhverfíð. Til að geta varið rétt 
sinn og uppfyllt skyldur sínar verði borgaramir að hafa aðgang að upplýsingum, hafa tök 
á því að taka þátt í ákvarðanatöku og njóta réttlátrar málsmeðferðar í umhverfísmálum. 
Samningurinn tryggir ekki hinn efnislega rétt í umhverfismálum heídur er í honum 
kveðið á um málsmeðferðar- eða formreglur sem samningsaðilar skuldbinda sig til að 
tryggja borgurum sínum. Þau réttindi sem samningurinn á að tryggja almenningi eru 
þríþætt:

1) Réttur til aðgangs að upplýsingum um umhverfísmál.
2) Réttur aimennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru ákvarðanir af 

hálfu stjórnvalda í umhverfísmálum.
3) Aðgangur að réttlátri málmeðferð í umhverfísmálum fyrir dómstólum eða öðrum 

óháðum og hlutlausum úrskurðaraðila.

Þessi grundvallaratriði byggja á 10. grundvallarreglu Rió-yfirlýsingarinnar um nauðsyn 
þátttöku almennings í ákvarðanatöku um umhverftsmái.4

Náttúruvemdarsamtökin Iýsa ánægju sinni með að í frumvarpi til laga um úrskurðamefnd 
umhverfts- og auðlindamála er lagt til að aðild að kærum vegna tiltekinna ákvarðana 
stjómvalda verði opnuð öllum (actio popularis). Aðkoma almennings og réttur allra til 
þátttöku er lykilatriði.

Náttúruvemdarsamtökin vekja athygli umhverftsnefndar á 2. mgr. 9. gr. 
Árósasamningsins þar sem segir:

2. Sérhver samningsaðili skal tryggja, innan ramma landslaga sinna, að almenningur 
er málið varðar, sem:
a) á nægjanlegra hagsmuna að gæta eða, að öðrum kosti,
b) heldur því fram að gengið hafí verið á rétt hans, þar sem gerð er krafa um slíkt sem 
skilyrði sam- kvæmt Iögum samningsaðila um opinbera stjóm- sýslu,

4 Sjá: hitt>://w w w .c-fam.org/docLib/20080625 Rio Declaration 011 Environment.pdf Ríó-yfírlýsinguna er 
að frnna í bók Gunnars G. Schram, Umhverfísréttur, 6. kafli. Reykjavík 1995.
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hafí aðgang að endurskoðunarleið fyrir dómstólum og/eða öðrum óháðum og 
hlutlausum aðila, sem er settur á fót með
lögum, til að véfengia lögmæti sérhverrar ákvörðunar. aðeerðar eða aðgerðalevsis. 
hvað varðar efni og form. sem fellur undir ákvæði 6. gr. og, þar sem kveðið á um það í 
landslögum og með fyrirvara um ákvæði 3. mgr. hér að aftan, undir önnur viðeigandi 
ákvæði þessa samnings.5

Undirstrikun er okkar og með því viljum við benda á að ákvarðanir og eða aðgerðir geta 
jafnframt falist í aðgerðaleysi stjómvalda. Því ber að tryggja rétt almennings til að 
véfengja ákvarðanir stjómvalda sem fela í sér aðgerðaleysi sem veldur skaða á 
umhverfmu, heldur uppiýsingum ieyndum eða takmarkar aðgengi almennigns að 
réttarúrræðum. Frumvarpið er takmarkað að þessu leytí og við bendum á nýlega 
skýrslu Ríkisendurskoðunar, Sorpbrennsiur með undanþágu frá tilskipun ESB, maí 
2011/

Árósasamningurinn byggir á þeirri réttarhugsun að allir samfélagsþegnar leggi sitt að 
mörkum til að tryggja sjálfbæra þróun; að stjómvöld muni ekki ná tilætluðum árangri án 
virkrar þátttöku aimennings. Réttindi í mhverfísmálum er veitt sama staða og öðrum 
mannréttindum.

Árósasamningurinn tók gildi 30. október 2001 þegar 30 ríki höfðu fuiigilt hann. Fyrir 
hönd íslands undrritaði Guðmundur Bjamason, þ.v. umhverfísráðherra samninginn. 
Fjölda ríkja sem hafa staðfest Árósasamkomulagið má slá hér. Sjá hér til upplýsingar 
ítarlegan undirbúning sænskra stiórnvalda> Það er forgangsatriði fyrir frjáls 
félagasamtök að þessi samningur verði fullgiltur á Alþingi.

í samstarfsvfírlvsingu umhverfísráðherra og frjálsra félagasamtaka, dagsett 20. mars 
2001 var því heitð að Árósasamningurinn yrði staðfestur á Alþingi. Þáverandi 
utanríkisráðherra, Halldór Ásgrímsson lagði fram þingsályktunartillögu þar um sama vor 
en henni var kippt til baka. Síðan þá hefur þingsályktunartillaga um staðfestingu 
Árósasamningsins ekki verið lögð fram á Aiþingi.
5 Sjá: http.7/www.althingi.is/altcxt/139/s/pdf/1195.pdf
6 Sjá: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skv-rslur/SorDbrennslur.pdf
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í samstarfsyfirlýsingur ríkisstjórnarflokkanna er gefið fyrirheit um, að Jnnleiðingu 
Árósasamningsins í íslenskan rétt verði hraðað og nauðsynlegar lagabreytingar kynntar 
á haustþingi 2009. ” Náttúruvemdarsamtök íslands telja einboðið að meirihluti Alþingis 
efni þetta loforð fyrir þinglok.

F.h. Náttúrvemdarsamtaka íslands,

Ámi Finnsson.


