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Podstawy prawne 

• Decyzja Spotkania Stron Konwencji z Aarhus 

podjęta na II Nadzwyczajnym Spotkaniu 

(Genewa, 19 - 22 kwietnia 2010) 

• Skierowana do Grupy Zadaniowej nt Udziału 

Spoleczeństwa 

• (decyzja EMP.II/1, paragraf 2(c)) 
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Charakter 

• praktyczny 

• przyjazny użytkownikowi  

• nie wiążący  

• nie wyczerpujący  

Instrument poprawy implementacji postanowień 

Konwencji z Aarhus dotyczących udziału 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
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Cel 

• Pomoc: 

– Stronom w stworzeniu ram prawnych  udziału 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji zgodnie z 

Konwencją 

– urzędnikom w wykonywaniu w praktyce działań  

związanych z udziałem społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji zgodnie z Konwencją 
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Proces 

• Spotkania z 

– ekspertami Konwencji Wodnej 

– ekspertami  Espoo EIA/SEA   

– Ekspertami ANCLI w zakresie bezpieczeństwa 

jądrowego  

• 3 rundy konsultacji (w sumie około  1200 

uwag) 

• Wszystkie uwagi i poprawki dostępne 

publicznie 
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Źródła 

• Opinie Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji 

Aarhus  

• Najlepsze praktyki 

• Poglądy wyrażone w czasie 

– spotkań 

– pisemnych konsultacji 
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Treść 

• Ogólne Wytyczne, m.in. o: 
– Wielo-etapowym procesie decyzyjnym i opcji„0”  

– Powierzaniu zadań dotyczących udziału społeczeństwa 

– Definiowaniu i identyfikowaniu społeczeństwa, które 
ma uczestniczyć 

– Udziale społeczeństwa z innych państw 

• Szczegółowe Wytyczne do artykułów  6, 7 and 8 
Konwencji 

• W sumie  
– 170 wytycznych 

– Na 40 stron tekstu 
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Przykładowe wytyczne o wielo-etapowym 

procesie decyzyjnym (nr 18) 

• If so preferred, the framework for public participation in complex decision-making 

may reflect the concept of tiered decision-making whereby at each stage of the 

decision-making certain options are discussed and selected with the participation of 

the public, and each consecutive stage of decision-making addresses only the issues 

within the option already selected at the preceding stage. While the competent 

authority may have certain discretion as to the range of options to be addressed at 

each stage of the decision-making, at each stage where public participation is 

required, it should occur when all the options to be considered at that stage are still 

open and effective public participation can take place. Irrespective of how the 

framework for decision-making is structured, the public should have a possibility to 

discuss the nature of and need for the proposed activity at all (the so called “zero 

option”). In order to satisfy the requirements of the Convention and to meet the 

legitimate expectations of the developer, this possibility should be provided at the 

earliest stage of the entire decision-making, when it is genuinely still open for the 

project not to proceed 
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Dalsze prace  

• Czwarty projekt będzie dostępny na początku 

czerwca na stronie 

• http://www.unece.org/ppdm_recs.html. 

• Bezie dyskutowany na spotkaniu Grupy 

Roboczej Konwencji w czerwcu 2013 
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