Zaključki in pobude posveta Okolje in človekove pravice:
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Občine, na območju katerih je oziroma bo izveden nameravani poseg v okolje, naj
imajo status stranke v postopku izdaje okoljevarstvenih dovoljenj.
Uvede naj se instrument financiranja neodvisnih študij, vzporednih okoljskemu
poročilu, ki bodo osnova za presojanje načrtov oziroma posegov.
Vzpostavi naj se pristojnost informacijskega pooblaščenca tudi v primerih dostopa
do okoljskih informacij iz zasebnega sektorja.
Uvede naj se obveznost zavezancev, da poročila o občasnih meritvah posredujejo
ARSO, s čimer je zagotovljena njihova javnost. Iz letnih poročil o emisijah ni
razvidno ali so izpusti določenega zavezanca v skladu z zakonsko predpisanimi
mejami ali ne.
Izvaja naj se nenapovedane meritve na javne stroške (izvajalska institucija naj bo
neodvisna od naročnikov, pomemben je čas meritev).
Podjetja se pozove, naj javno objavijo vse rezultate monitoringov izpustov v zrak,
vodo in emisij hrupa (konkretno dejanje družbene odgovornosti).
Inšpektorat naj bo neodvisen od izvršilne veje oblasti (morda po modelu Velike
Britanije: Her Majesty's Inspecorate of Pollution).
Vzpostavi naj se neodvisni inštitut, specializiran za okoljsko pravo, ki bo nudil pomoč
in podporo civilni družbi.
Postopke in zakonodajo je treba poenostaviti, da bo razumljiva tudi širši javnosti.
Pri sprejemanju nove zakonodaje naj se v večji meri upoštevajo predlogi strokovne
in zainteresirane javnosti, tudi če se zaradi tega podaljšajo postopki sprejemanja.
Omilijo naj se pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki na področju
varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu.
Mandat članov Sveta za varstvo okolja naj se ob spremembi Zakona o varstvu okolja
skrajša na štiri leta.

Pobude, iz zaključkov posveta in vaših dodatnih predlogov, bomo posredovali pristojnim
organom, objavili pa jih bomo tudi na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in
Umanotere.
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