NÁVRH USNESENÍ

Senát Parlamentu České republiky souhlasí se změnou Úmluvy o přístupu k informacím,
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního
prostředí přijatou v Almaty dne 27. května 2005.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA PRO PARLAMENT

Základní informace o Aarhuské úmluvě
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva) byla sjednána dne
25. června 1998 na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN „Životní
prostředí pro Evropu” v dánském Aarhusu a vstoupila v platnost 30. října 2001.
Za ČR byla Aarhuská úmluva podepsána 25. června 1998, ratifikace byla ukončena
v červenci 2004 a 4. října 2004 vstoupila Úmluva pro ČR v platnost (č. 124/2004 Sb.m.s.).
Evropské společenství ji schválilo rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005.
Aarhuská úmluva je mezinárodním právně závazným dokumentem, který je zaměřen
na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí. Úmluva je obsahově postavena
na třech relativně samostatných, nicméně vzájemně provázaných věcných okruzích,
tzv. pilířích:
• zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti;
• aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního
prostředí;
• zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.
Aarhuská úmluva se vztahuje na činnosti specifikované v příloze I. Jde o významné a
velké činnosti, projekty a záměry v oblasti energetiky, výroby a zpracování kovů, chemického
průmyslu, nakládání s odpady, čistíren odpadních vod s kapacitou nad 150 000 ekv. obyvatel,
velké dopravní stavby, těžby ropy, velkokapacitní zemědělské provozy a těžby surovin.
V zásadě jde o činnosti, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.
Změna Aarhuské úmluvy přijatá na 2. zasedání smluvních stran (Almaty, Kazachstán,
25. – 27. května 2005)
Smluvní strany Aarhuské úmluvy zřídily svým rozhodnutím přijatým na 1. zasedání
smluvních stran, které se konalo v italské Lucce ve dnech 21. – 23. října 2002, pracovní
skupinu pro geneticky modifikované organismy (dále jen „GMO“). Skupina byla pověřena
nalezením a rozpracováním možných variant k posílení stávajících ustanovení Úmluvy
v oblasti GMO, a to do doby 2. zasedání smluvních stran (Almaty, Kazachstán,
25. - 27. května 2005). Na 2. zasedání smluvních stran byla přijata změna Aarhuské úmluvy
upřesňující postupy informování veřejnosti a účasti veřejnosti při rozhodování o záměrném
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že z věcného hlediska se jedná o problematiku v kompetenci
Evropského společenství, pověřila Rada Evropské unie Komisi, aby jménem Evropského
společenství a v souladu se směrnicí pro vyjednávání přijatou dne 10. března 2005 vedla
jednání o možné změně platných ustanovení Aarhuské úmluvy týkajících se GMO. ČR se

1

aktivně podílela na přípravě této směrnice. Úkolem Komise bylo zajistit, aby návrh
rozhodnutí předkládaný 2. zasedáním smluvních stran byl v souladu s příslušnými právními
předpisy Společenství, zejména s předpisy týkajícími se záměrného uvolňování GMO do
životního prostředí a jejich uvádění na trh.
Delegace ČR na 2. zasedání smluvních stran postupovala v úzké koordinaci
s členskými státy EU a Komisí a podpořila vyjednaný návrh na přijetí změny Úmluvy.
Výsledná změna je významným kompromisem mezi požadavky nevládních organizací,
některých středoasijských republik, které nemají dostatečnou legislativu v oblasti GMO a
účasti veřejnosti na rozhodování, a požadavky zemí EU, které již příslušnou legislativu
uplatňují a nechtějí ji měnit.
Přijetí změny bylo reakcí na významný pokrok v oblasti biotechnologií a zejména
v uvádění GMO do zemědělské praxe a rozvoj mezinárodního obchodu s GMO, ke kterému
došlo od roku 1998. Změna byla přijata také s ohledem na nový mezinárodně právní nástroj
stanovující pravidla přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů, kterým je
Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti 1 k Úmluvě o biologické rozmanitosti,
sjednaný dne 29. ledna 2000 v Montrealu. Právě znění Cartagenského protokolu bylo při
vyjednávání změny bráno v úvahu tak, aby bylo docíleno synergií obou mezinárodních smluv.
Problematika GMO byla v původním textu Aarhuské úmluvy upravena v čl. 6 a byla
shodná s postupy u ostatních specifických činností. Cílem změny je přesněji stanovit postupy
informování veřejnosti a účasti veřejnosti při rozhodování o záměrném uvolňování GMO do
životního prostředí v souladu s cíli Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti.
Cartagenský protokol se snaží chránit biologickou rozmanitost před potenciálními
riziky, která mohou představovat živé modifikované organismy, jež jsou výsledkem moderní
biotechnologie. Stanovuje pravidla přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů
(dovoz, vývoz, neúmyslný přenos přes hranice) a to včetně postupů pro mezistátní pohyb
živých GMO, které jsou záměrně uváděny do prostředí a pro GMO, které jsou zamýšleny pro
přímé využití jako potraviny či krmiva či pro další zpracování. Dovozce se rozhoduje
v souladu s vědecky podloženým odhadem rizika. Protokol stanovuje principy a metodologii
odhadu rizik. Cartagenský protokol představuje významný nástroj zejména pro ty státy, které
nemají vnitrostátní právní předpisy upravující nakládání s GMO.
Změna Aarhuské úmluvy je formulována v novém článku 6 bis, který stanoví, že
každá smluvní strana zabezpečí včasné a účinné informování a účast veřejnosti před tím, než
rozhodne o tom, zda povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do
životního prostředí a jejich uvádění na trh a to v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze
I bis, která se nově vkládá za Přílohu I.
Příloha I bis umožňuje smluvním stranám stanovit výjimky z postupu účasti veřejnosti
při uvolňování GMO do životního prostředí, pokud toto uvolnění již bylo schváleno za
obdobných biogeografických podmínek v jiné smluvní straně a nebo byly již v minulosti
získány dostatečné zkušenosti s uvolněním daného GMO ve srovnatelných ekosystémech
(odst. 2, a Přílohy I bis). Umožňuje také stanovit výjimky v případě uvádění GMO na trh,
pokud již toto bylo schváleno v jiné smluvní straně nebo je určeno pro výzkum a sbírky kultur
(odst. 2, b Přílohy I bis). Těmito výjimkami je umožněno zjednodušení a zrychlení
povolovacích postupů.
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Vstoupil v platnost 11. září 2003. Na úrovni EU byl Cartagenský protokol přijat Rozhodnutím Rady
ze dne 25. června 2002 o uzavření Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti jménem Evropského
společenství (CELEX: 32002D0628). Pro ČR je Protokol platný od 11. 9. 2003 (č. 89/2005 Sb. m.s.).
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Odst. 3 Přílohy I bis ukládá každé smluvní straně zpřístupnit veřejnosti přiměřené,
včasné a účinné shrnutí oznámení předloženého za účelem získání povolení k záměrnému
uvolnění GMO do životního prostředí či jeho uvedení na trh na jejím území, jakož i případnou
hodnotící zprávu.
V odst. 4 Přílohy I bis je explicitně stanoveno, které informace o GMO se nesmí
považovat za důvěrné. Jde o popis GMO, jeho využití, metody a plány sledování organismu a
havarijní plány a hodnocení rizik na životní prostředí.
V odst. 5 Přílohy I bis jsou popsány procesní informace, které v zájmu
transparentnosti rozhodovacích postupů smluvní strany zveřejňují. Jde zejména o pravidla pro
účast veřejnosti, o určení orgánu veřejné správy a lhůty.
Odstavce 6 až 8 Přílohy I bis zpřesňují postupy, jak připomínky veřejnosti brát
v úvahu, vypořádávat je a zveřejňovat důvody a hlediska, na nichž je rozhodnutí založeno.
Návrh na přijetí změny Aarhuské úmluvy byl schválen Radou ministrů životního
prostředí EU dne 18. 12. 2006. V čl. 2 rozhodnutí Rady je uvedeno, že „ES a členské státy,
které jsou smluvními stranami Aarhuské úmluvy, mají usilovat o uložení svých listin o
ratifikaci, přijetí či přístupu ke změně co nejdříve, nejpozději však 1. 2. 2008“. Rozhodnutí
Rady EU tak vytváří podmínky pro zahájení ratifikačního procesu v členských státech EU.
Změnu Aarhuské úmluvy již ratifikovalo Dánsko a Lucembursko a další státy včetně ČR
přistupují k ratifikačnímu procesu.
V souladu s čl. 14, odst. 4 změna Úmluvy vstoupí v platnost pro strany, které ji
ratifikovaly, schválily či přijaly, devadesátý den poté, co depozitář obdrží oznámení o
ratifikaci, schválení či přijetí od nejméně tří čtvrtin těchto stran. Pro jakoukoli další stranu
vstoupí v platnost devadesátý den poté, co tato strana uložila své ratifikační listiny, listiny o
schválení či přijetí změny.

Soulad s předpisy Evropských společenství
Příslušné předpisy Evropských společenství, které upravují oblast GMO, obsahují
ustanovení o přístupu k informacím a účasti veřejnosti, a to zejména v článku 9 a 24 směrnice
č. 2001/18/ES 2 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. března 2001 o záměrném
uvolňování geneticky modifikovaných organizmů do životního prostředí a o zrušení směrnice
Rady č. 90/220/EHS a článku 6, 18 a 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 3 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Tato ustanovení jsou v souladu se změnou Aarhuské úmluvy, a proto si přijetí změny Úmluvy
nevyžádá úpravu těchto právních předpisů.
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Články 7, 8, 16, 19, 20, 23 a 31 směrnice 2001/18/ES obsahují zvláštní ustanovení o informacích, které
musí být zpřístupněny veřejnosti. Článek 25 směrnice 2001/18/ES dále stanoví, které informace se nepovažují za
důvěrné.
3
Článek 30 nařízení (ES) č. 1829/2003 výslovně uvádí, které informace se nepovažují za důvěrné.
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Soulad s právním řádem České republiky
Dotčené právní normy České republiky, zejména zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty ve znění zákona č. 346/2005
Sb., a vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými
produkty, vyhláška č. 86/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších
podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty, jsou s přijatou změnou Úmluvy
kompatibilní. Přijetí změny Úmluvy si nevyžádá změnu platné legislativy ČR, tj. nebude mít
vliv na poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční nároky implementace změny Aarhuské úmluvy
Vzhledem k tomu, že přijetí změny Aarhuské úmluvy nevyvolá změnu legislativy ČR a
změnu v praxi již prováděných postupů, nebude mít dopad na státní rozpočet.
Institucionální zajištění implementace změny Aarhuské úmluvy nevyžaduje další
finanční či jiná speciální opatření. Koordinaci implementace Aarhuské úmluvy Českou
republikou bude dále plnit Ministerstvo životního prostředí.
Kategorie smlouvy
Aarhuská úmluva upravuje práva a povinnosti osob (zejména právo na informace o
životním prostředí a přístup k právní ochraně), a proto, v souladu s ustanovením článku 49
písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, bylo třeba k její ratifikaci a nyní k ratifikaci změny souhlasu obou komor
Parlamentu a prezidenta republiky. Vláda České republiky schválila návrh na přijetí změny
Úmluvy svým usnesením č. 299 dne 28. března 2007.
V Praze dne

dubna 2007

předseda vlády
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Příloha
ZMĚNA ÚMLUVY
Čl. 6 odst. 11
Stávající text se nahrazuje takto:
„11. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 5, ustanovení tohoto článku neplatí pro rozhodování o tom, zda
povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a
jejich uvádění na trh.“
Článek 6 bis
Za článek 6 se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 6 bis
ÚČAST VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ
O ZÁMĚRNÉM UVOLŇOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ
DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH
1.
V souladu s podmínkami stanovenými v příloze I bis zabezpečí každá strana včasné a
účinné informování a účast veřejnosti před tím, než rozhodne o tom, zda povolit záměrné
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a jejich uvádění na
trh.
2.
Požadavky stanovené stranami podle odstavce 1 tohoto článku by měly doplňovat a
vzájemně podporovat ustanovení jejich vnitrostátního rámce pro oblast biologické
bezpečnosti v souladu s cíli Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti.“
Příloha I bis
Za přílohu I se vkládá nová příloha, která zní:
„Příloha I bis
PODMÍNKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 bis
1.

Každá strana stanoví ve svém regulačním rámci pravidla pro účinné informování a účast
veřejnosti u rozhodnutí, na něž se vztahuje článek 6 bis, včetně přiměřené časové lhůty,
jež veřejnosti poskytne dostatečnou příležitost vyjádřit k navrhovaným rozhodnutím
svůj názor.

2.

Ve svém regulačním rámci může strana případně stanovit výjimky z postupu účasti
veřejnosti stanoveného v této příloze:
a)

v případě záměrného uvolňování geneticky modifikovaného organismu (GMO) do
životního prostředí z důvodu jiného, než je jeho uvádění na trh, pokud:
i)

bylo toto uvolnění za srovnatelných biogeografických podmínek již
schváleno v mezích regulačního rámce dotčené strany; a

ii)

byly v minulosti získány dostatečné zkušenosti s uvolňováním daného GMO
ve srovnatelných ekosystémech.

b)

3.

4.

5.

v případě uvádění GMO na trh, pokud:
i)

již bylo schváleno v mezích regulačního rámce dotčené strany; nebo

ii)

je určeno pro výzkum nebo sbírky kultur.

Aniž jsou dotčeny platné právní předpisy týkající se důvěrnosti podle článku 4, v
souladu se svou vnitrostátní úpravou oblasti biologické bezpečnosti, zpřístupní každá
strana veřejnosti přiměřené, včasné a účinné shrnutí oznámení předloženého za účelem
získání povolení k záměrnému uvolnění GMO do životního prostředí či jeho uvedení na
trh na svém území, jakož i případnou hodnotící zprávu.
Strany v žádném případě nesmějí považovat za důvěrné tyto informace:
a)

obecný popis dotyčného geneticky modifikovaného organismu nebo organismů,
jméno a adresa žadatele o povolení k záměrnému uvolnění, zamýšlené využití a
případně místo uvolnění;

b)

metody a plány sledování dotyčného geneticky modifikovaného organismu nebo
organismů a havarijní plány;

c)

posouzení rizik pro životní prostředí.

Každá strana zajistí transparentnost rozhodovacích postupů a zpřístupní veřejnosti
příslušné procedurální informace. Mezi tyto informace mohou patřit například:
i)

povaha možných rozhodnutí;

ii)

veřejný orgán odpovědný za vydání rozhodnutí;

iii)

pravidla pro účast veřejnosti stanovená podle odstavce 1;

iv)

určení veřejného orgánu, od něhož lze získat relevantní informace;

v)

určení veřejného orgánu, jemuž lze podávat připomínky, a lhůty předávání těchto
připomínek.

6.

Ustanovení podle odstavce 1 umožňují veřejnosti předložit jakýmkoli vhodným
způsobem jakékoli připomínky, informace, analýzy či názory, které považuje za
relevantní pro navrhované záměrné uvolnění, včetně uvedení na trh.

7.

Každá strana usiluje o zajištění toho, aby byl při rozhodování o tom, zda povolit
záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí,
včetně jejich uvádění na trh, brán náležitý ohled na výsledek procesu účasti veřejnosti
podle odstavce 1.

8.

Strany stanoví, aby poté, co veřejný orgán přijme rozhodnutí podle ustanovení této
přílohy, byly znění rozhodnutí, jakož i důvody a úvahy, na nichž je rozhodnutí
založeno, zpřístupněny veřejnosti.“

(XXVII.13.b)

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEW YORK
Odkaz: C.N.992.2005.TREATIES-1 (oznámení depozitáře)
ÚMLUVA O PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ
A PŘÍSTUPU K PRÁVNÍ OCHRANĚ V ZÁLEŽITOSTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
AARHUS, DÁNSKO, 25. ČERVNA 1998
ZMĚNA ÚMLUVY O PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA
ROZHODOVÁNÍ A PŘÍSTUPU K PRÁVNÍ OCHRANĚ V ZÁLEŽITOSTECH
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ALMATY, 27. KVĚTNA 2005
PŘIJETÍ ZMĚNY
Generální tajemník Organizace spojených národů, konaje ve své pravomoci
depozitáře, sděluje následující:
Na druhém zasedání stran výše zmíněné Úmluvy, konaném v Almaty, v Kazachstánu
od 25. do 27. května 2005, strany přijaly v souladu s postupem stanoveným v článku 14 odst.
4 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí změnu zmíněné Úmluvy, jak jest stanoveno
v příloze ke zprávě ze druhého zasedání stran (rozhodnutí II/1).
Text výše zmíněné změny, který je původní v anglickém, francouzském a ruském
jazyce, je připojen k tomuto oznámení jako příloha.
V souladu se článkem 14 odst. 4 má depozitář oznámit změny výše zmíněné Úmluvy
přijaté v souladu s odstavcem 3 tohoto článku všem stranám k ratifikaci, schválení nebo
k přijetí. Tyto změny vstoupí v platnost pro strany, které je ratifikovaly, schválily anebo je
přijaly, devadesátý den následující po doručení oznámení o ratifikaci, schválení nebo přijetí
depozitáři alespoň třemi čtvrtinami těchto stran. Pro jakoukoli další stranu vstoupí v platnost
devadesátý den poté, co daná strana uloží svá oznámení o ratifikaci, schválení nebo přijetí
daných změn.
25. září 2005
Určeno pro: oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčených mezinárodních
organizací. Oznámení depozitářů jsou dána k dispozici stálým misím při Organizaci
spojených národů na následující e-mailové adrese: missions@un.int. Tato oznámení jsou také
k dispozici v Databázi mezinárodních smluv a dohod Organizace spojených národů na
internetu na http://untreaty.un.org.

C.N.992.2005.TREATIES-1 (příloha)
ZMĚNA ÚMLUVY O PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA
ROZHODOVÁNÍ A PŘÍSTUPU K PRÁVNÍ OCHRANĚ V ZÁLEŽITOSTECH
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ALMATY, 27. KVĚTNA 2005
Přijetí Změny
(Rozhodnutí II/1)

