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Sæl öll,
Ég vek athygli á því að drög að annarri landsskýrslu Íslands um innleiðingu Árósasamninginn hafa verið birt á vef umhverfis- og
auðlindaráðuneytis. Sjá hér: https://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/oskad-eftir-umsognum-um-skyrslu-um-stodu-innleidingararosasamningsins

Fréttin er svohljóðandi:
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um stöðu
innleiðingar Árósasamningsins hér á landi. Um er að ræða aðra skýrslu Íslands til samningsins en aðildarríkjum hans ber að skila
slíkum skýrslum til skrifstofu samningsins á þriggja ára fresti.

Ísland fullgilti í október 2011 Árósasamninginn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að
réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. Þar með varð Ísland fullgildur aðili að samningnum og því starfi sem tengist honum. Auk
aðildarríkjaráðstefnu á þriggja ára fresti og ríkjafunda sem haldnir eru árlega eru á vettvangi samningsins reknir vinnuhópar um
helstu málefni samningsins, þ.e. aðgang að upplýsingum, þátttökuréttindi almennings og aðgang að réttlátri málsmeðferð. Þá er
rekin sérstök nefnd um framfylgni (Compliance Committee) sem fylgist með framkvæmd samningsins í aðildarríkjum hans.

Aðildarríkjum ber að skila aðildarríkjaskýrslu til skrifstofu samningsins á þriggja ára fresti þar sem farið er yfir stöðu innleiðingar
ákvæða samningsins í viðkomandi ríki. Síðast skiluðu aðildarríkin skýrslu árið 2014 og var Ísland þar á meðal. Í mars 2017 eiga
aðildarríkin að skila skýrslu að nýju og verða þær til umræðu á aðildarríkjaráðstefnu samningsins síðar á þessu ári.

Þar sem Árósasamningurinn fjallar um þátttökuréttindi almennings og er eðli málsins samkvæmt áhersla lögð á að stjórnvöld hafi
samráð við almenning og samtök hans við gerð skýrslunnar. Mikilvægt er að öll sjónarmið komi fram, bæði sjónarmið stjórnvalda,
almennings og félagasamtaka sem nýta sér þann rétt sem aðild að samningnum veitir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar því eftir umsögnum og athugasemdum við skýrsludrögin. Frestur til að skila umsögnum
rennur út miðvikudaginn 1. mars næstkomandi og er hægt að senda þær á netfangið postur@uar.is eða í bréfapósti til umhverfisog auðlindaráðuneytisins, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík.
Drög að skýrslunni eru annars vegar birt á vefnum í hreinu skjali og hins vegar skjali með breytingarslóð svo að þær breytingar
sem gerðar hafa verið á skýrslunni frá 2014 séu sýnilegar.
Ekki hika við að hafa samband við undirritaða sé óskað frekari upplýsinga eða aðstoðar.
Bestu kveðjur,
Laufey Helga Guðmundsdóttir
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