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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 22. seji 6. 11. 2013 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Spremembe in Druge spremembe Konvencije o presoji
čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO-A)

Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe in Druge spremembe
Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO-A), ki ga je Vlada RS posredovala
Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Člani komisije so bili seznanjeni, da je bila Konvencija o presoji čezmejnih vplivov na okolje
(v nadaljevanju: konvencija) sprejeta 25. februarja 1991 v kraju Espoo na Finskem. V letu
2001 je bila sprejeta prva sprememba navedene konvencije, nato pa je po letu 2004 sledila
še druga sprememba. Evropska unija je spremembe konvencije ţe odobrila, odobritve
oziroma ratifikacije pa je izvedlo ţe 21 drţav.
Člani komisije so v razpravi izpostavili časovno dimenzijo: trajanje časa, ki je pretekel od
podpisa sprememb konvencije do začetka postopka ratifikacije v Sloveniji. Ob tem se jim
zastavlja vprašanje, zakaj se je postopek ratifikacije pri nas pričel šele sedaj oziroma zaradi
katerih okoliščin oziroma razlogov ni prišlo do ratifikacije ţe prej. Predstavnica Ministrstva za
kmetijstvo in okolje je pojasnila potek priprav na ratifikacijo in zagotovila da iz novega
pogodbenega reţima, z izjemo posledic na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene
vidike, ne sledijo za drţavo nobene posledice. Bo pa v letu 2014 potekala ministrska
konferenca, zato je pristojno ministrstvo ocenilo, da je sedaj primeren čas za izvedbo
ratifikacije.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Miloš Pohole.
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