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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní 
ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 
na inštitúcie a orgány Spoločenstva 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0642),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C9-0321/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. 
januára 20211,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0152/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ C 123, 9.4.2021, s. 66 
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1367/20064 bolo prijaté s 
cieľom prispieť k plneniu záväzkov 
vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru, a 
to stanovením pravidiel uplatňovania jeho 
ustanovení na inštitúcie a orgány Únie.

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1367/20064 bolo prijaté s 
cieľom prispieť k plneniu záväzkov 
vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru, a 
to stanovením pravidiel uplatňovania jeho 
ustanovení na inštitúcie a orgány Únie. 
Týmto nariadením sa preto mení 
nariadenie (ES) č. 1367/2006 s cieľom 
vykonať článok 9 ods. 3 a článok 9 ods. 4 
dohovoru.

__________________ __________________
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 
2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a 
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na inštitúcie a orgány 
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, 
s. 13).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 
2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a 
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na inštitúcie a orgány 
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, 
s. 13).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vo svojom oznámení Európskemu 
parlamentu, Európskej rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 
11. decembra 2019 venovanom 
európskemu ekologickému dohovoru (t. j. 
európskej zelenej dohode) sa Komisia 
zaviazala zvážiť revíziu nariadenia (ES) č. 
1367/2006 s cieľom zlepšiť prístup 
občanov a mimovládnych organizácií 
zaoberajúcich sa ochranou životného 

(3) Vo svojom oznámení  z 11. 
decembra 2019 o Európskej zelenej 
dohode sa Komisia zaviazala zvážiť revíziu 
nariadenia (ES) č. 1367/2006 s cieľom 
zlepšiť prístup občanov a 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií, ktoré majú konkrétne obavy o 
zlučiteľnosť správnych aktov 
vyznačujúcich sa účinkami na životné 
prostredie s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia, k správnemu a 
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prostredia, ktorí majú obavy o zlučiteľnosť 
rozhodnutí vyznačujúcich sa účinkami na 
životné prostredie s právom týkajúcim sa 
životného prostredia, k správnemu a 
súdnemu preskúmaniu na úrovni Únie. 
Komisia sa zároveň zaviazala podniknúť 
kroky na zlepšenie ich prístupu k 
spravodlivosti na vnútroštátnych súdoch vo 
všetkých členských štátoch a na tento účel 
vydala oznámenie s názvom Zlepšovanie 
prístupu k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia v EÚ a jej členských 
štátoch.

súdnemu preskúmaniu na úrovni Únie. 
Komisia sa zároveň zaviazala podniknúť 
kroky na zlepšenie ich prístupu k 
spravodlivosti na vnútroštátnych súdoch vo 
všetkých členských štátoch a na tento účel 
vydala oznámenie zo 14. októbra 2020 o 
zlepšovaní prístupu k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia v EÚ a 
jej členských štátoch, v ktorom potvrdzuje, 
že „prístup k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia 
prostredníctvom Súdneho dvora EÚ 
(ďalej len „SDEÚ“) a vnútroštátnych 
súdov ako súdov Únie predstavuje dôležité 
podporné opatrenie, ktoré má pomôcť 
uskutočniť transformáciu podľa 
Európskej zelenej dohody, a je spôsobom, 
ako posilniť úlohu, ktorú občianska 
spoločnosť môže zohrávať ako strážca v 
demokratickom priestore“.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 9 ods. 4 Aarhuského 
dohovoru sa uvádza, že súdne konania 
patriace do rozsahu pôsobnosti článku 9 
ods. 3 Aarhuského dohovoru by nemali 
byť neúnosne nákladné. S cieľom 
zabezpečiť, aby súdne konania podľa 
článku 12 nariadenia (ES) č. 1367/2006 
neboli neúnosne nákladné1a a aby boli 
trovy konania pre žiadateľa 
predvídateľné, inštitúcie alebo orgány 
Únie by mali v prípade, že súdny spor 
vyhrajú, požadovať náhradu nákladov 
primeranej výšky.
__________________
1a Oznámenie Komisie zo 4. apríla 2019 o 
preskúmaní vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov za 
rok 2019: Európa, ktorá chráni svojich 
občanov a zlepšuje kvalitu ich života, a 
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oznámenie Komisie zo 14. októbra 2020 o 
zlepšovaní prístupu k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia v EÚ a 
jej členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) S prihliadnutím na ustanovenia 
článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru, ako 
aj na otázky nastolené Výborom pre 
dodržiavanie Aarhuského dohovoru5 by sa 
malo právo Únie zosúladiť s ustanoveniami 
Aarhuského dohovoru, pokiaľ ide o prístup 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia, a to zlučiteľne so základnými 
zásadami práva Únie a s jej systémom 
súdneho preskúmania.

(4) S prihliadnutím na ustanovenia 
článku 9 ods. 3 a 4 Aarhuského dohovoru, 
ako aj na rady Výboru pre dodržiavanie 
Aarhuského dohovoru5 by sa malo právo 
Únie zosúladiť s ustanoveniami 
Aarhuského dohovoru, pokiaľ ide o prístup 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia, a to zlučiteľne so základnými 
zásadami práva Únie vrátane jej zmlúv a s 
jej systémom súdneho preskúmania. 
Nariadenie (ES) č. 1367/2006 by sa preto 
malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

__________________ __________________
5 Pozri zistenia Výboru pre dodržiavanie 
Aarhuského dohovoru vo veci 
ACCC/C/2008/32 na stránke 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Rady Výboru pre dodržiavanie 
Aarhuského dohovoru ACCC/M/2017/3 a 
ACCC/C/2015/128 dostupné na stránke 
https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3
_european-union and 
https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.12
8_european-union.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Článok 9 ods. 3 Aarhuského 
dohovoru stanovuje, že každá zmluvná 
strana v rámci svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov zabezpečí, aby 
dotknutí jednotlivci z radov verejnosti, ak 
spĺňajú kritériá stanovené v jej 
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vnútroštátnom práve, mali prístup k 
súdnym alebo iným opravným 
prostriedkom s cieľom napadnúť vecnú a 
procesnú zákonnosť akéhokoľvek 
rozhodnutia, úkonu alebo opomenutia, 
ktoré sú v rozpore s ustanoveniami jej 
vnútroštátneho práva v oblasti životného 
prostredia. Správne preskúmanie podľa 
nariadenia o Aarhuskom dohovore 
dopĺňa celkový systém Únie pre správne a 
súdne preskúmanie, ktorý jednotlivcom  z 
radov verejnosti umožňuje preskúmanie 
správnych aktov súdnymi opravnými 
prostriedkami priamo na úrovni Únie, a to 
buď podľa článku 263 ods. 4 ZFEÚ, 
alebo podľa článku 267 ZFEÚ 
prostredníctvom vnútroštátnych súdov, 
ktoré sú podľa zmlúv neoddeliteľnou 
súčasťou systému Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Obmedzenie vnútorného 
preskúmania stanovené v nariadení (ES) č. 
1367/2006 na správne akty individuálneho 
určenia predstavuje hlavnú prekážku pre 
mimovládne organizácie zaoberajúce sa 
ochranou životného prostredia, ktoré majú 
záujem využiť nástroj vnútorného 
preskúmania podľa článku 10 uvedeného 
nariadenia aj v prípade správnych aktov so 
širším určením. Preto je potrebné rozšíriť 
rozsah postupu vnútorného preskúmania, 
ktorý je stanovený v uvedenom nariadení, 
tak, aby zahŕňal aj nelegislatívne akty 
všeobecného určenia.

(5) Obmedzenie vnútorného 
preskúmania stanovené v nariadení (ES) č. 
1367/2006 na správne akty individuálneho 
určenia je hlavným dôvodom 
neprípustnosti pre mimovládne 
organizácie zaoberajúce sa ochranou 
životného prostredia, ktoré majú záujem 
využiť nástroj vnútorného preskúmania 
podľa článku 10 uvedeného nariadenia aj v 
prípade správnych aktov so širším určením. 
Preto je vhodné rozšíriť rozsah postupu 
vnútorného preskúmania, ktorý je 
stanovený v uvedenom nariadení, tak, aby 
zahŕňal aj nelegislatívne akty všeobecného 
určenia.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vymedzenie správneho aktu na 
účely nariadenia (ES) č. 1367/2006 by 
malo zahŕňať aj nelegislatívne akty. 
Nelegislatívny akt by si však mohol 
vyžadovať vykonávacie opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni, voči ktorým môžu 
environmentálne mimovládne organizácie 
získať súdnu ochranu, a to aj predložením 
podnetu na Súdny dvor Európskej únie 
formou prejudiciálneho konania v zmysle 
článku 267 ZFEÚ. Preto je vhodné z 
rozsahu vnútorného preskúmania vylúčiť 
tie ustanovenia nelegislatívnych aktov, v 
prípade ktorých sa v práve Únie vyžadujú 
vykonávacie opatrenia na vnútroštátnej 
úrovni.

(6) Vymedzenie správneho aktu na 
účely nariadenia (ES) č. 1367/2006 by 
malo zahŕňať aj nelegislatívne akty. 
Nelegislatívny akt by si však mohol 
vyžadovať vykonávacie opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni, voči ktorým možno 
získať súdnu ochranu, a to aj predložením 
podnetu na Súdny dvor Európskej únie 
formou prejudiciálneho konania v zmysle 
článku 267 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby bolo možné z pojmu „správny 
akt“ vylúčiť akékoľvek ustanovenia, v 
záujme právnej istoty sa v práve Únie 
musí výslovne vyžadovať prijatie 
vykonávacích aktov na účely uvedených 
ustanovení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 1367/2006 sa vzťahuje na akty prijaté 
podľa práva týkajúceho sa životného 
prostredia. Naopak, článok 9 ods. 3 
Aarhuského dohovoru sa vzťahuje na 

(9) Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 1367/2006 sa vzťahuje na akty prijaté 
podľa právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia. Článok 9 ods. 3 
Aarhuského dohovoru sa vzťahuje na 
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podnety voči aktom, ktoré sú „v rozpore“ s 
právom týkajúcim sa životného prostredia. 
Je preto potrebné objasniť, že vnútorné 
preskúmanie by sa malo vykonať s cieľom 
overiť, či je správny akt v rozpore s 
právom týkajúcim sa životného prostredia.

podnety voči aktom alebo opomenutiam, 
ktoré sú „v rozpore“ s právnymi predpismi 
v oblasti životného prostredia. Preto je v 
súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ 
potrebné objasniť, že vnútorné 
preskúmanie by sa malo vykonať s cieľom 
overiť, či je správny akt v rozpore s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia v zmysle článku 2 ods. 1 písm. 
f).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pri posudzovaní, či správny akt 
obsahuje ustanovenia, ktoré môžu byť 
vzhľadom na ich účinky v rozpore s 
právom týkajúcim sa životného prostredia, 
je nevyhnutné zvážiť, či dané ustanovenia 
môžu mať negatívny vplyv na dosiahnutie 
cieľov politiky Únie v oblasti životného 
prostredia, ktoré sú stanovené v článku 191 
ZFEÚ. Mechanizmus vnútorného 
preskúmania by sa mal preto vzťahovať aj 
na akty, ktoré boli prijaté pri vykonávaní 
iných politík, ako je politika Únie v oblasti 
životného prostredia.

(10) Pri posudzovaní, či správny akt 
obsahuje ustanovenia, ktoré môžu byť v 
rozpore s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia v zmysle článku 2 
ods. 1 písm. f), je nevyhnutné zvážiť v 
súlade s judikatúrou Súdneho dvora, či 
dané ustanovenia môžu mať negatívny 
vplyv na dosiahnutie cieľov politiky Únie v 
oblasti životného prostredia, ktoré sú 
stanovené v článku 191 ZFEÚ. V prípade, 
že to tak je, mechanizmus vnútorného 
preskúmania by sa mal vzťahovať aj na 
akty, ktoré boli prijaté pri vykonávaní 
iných politík, ako je politika Únie v oblasti 
životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Vzhľadom na článok 263 prvý 
odsek ZFEÚ, ako ho vykladá Súdny dvor 
Európskej únie1a, sa má za to, že akt má 
vonkajšie účinky, a teda môže byť 
predmetom žiadosti o preskúmanie, ak má 
mať právne účinky voči tretím stranám. 
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Správne akty, ako sú vymenovania alebo 
prípravné akty, ktoré nemajú právne 
účinky voči tretím stranám a pri ktorých 
sa nemožno domnievať, že majú vonkajšie 
účinky, by preto v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora EÚ nemali predstavovať 
správne akty podľa nariadenia (ES) č. 
1367/2006.
__________________
1a Rozsudok Súdneho dvora z 3. októbra 
2013, Inuit Tapiriit Kanatami a 
ďalší/Parlament a Rada, C-583/11 P, 
ECLI:EU:C:2013:625, bod 56.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) S cieľom zabezpečiť právnu 
konzistentnosť sa akt považuje za akt s 
právnymi účinkami, a teda môže byť 
predmetom žiadosti o preskúmanie v 
súlade s článkom 263 prvým odsekom 
ZFEÚ, ako ho vykladá SDEÚ1a . Ak sa 
má za to, že akt má právne účinky, 
znamená to, že tento akt môže byť 
predmetom žiadosti o preskúmanie, bez 
ohľadu na jeho formu, pretože jeho 
povaha sa posudzuje z hľadiska jeho 
účinkov, cieľa a obsahu1b.
__________________
1a Rozsudok Súdneho dvora z 29. januára 
2021, ClientEarth/EIB, vo veci T-9/19, 
ECLI:EU:T:2021:42, body 149 a 153. 1a 
Pozri tiež rozsudok vo veci C-583/11, bod 
56.
1b Rozsudky Súdneho dvora z 10. 
decembra 1957, Usines à tubes de la 
Sarre/Vysoký úrad, v spojených veciach 
1/57 a 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, s. 
114; z 31. marca 1971, Komisia/Rada, vo 
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veci 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, bod 42; 
zo 16. júna 1993, Francúzsko/Komisia, vo 
veci C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, bod 
9; z 20. marca 1997, Francúzsko/Komisia, 
vo veci C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, 
bod 22 a z 13. októbra 2011, Deutsche 
Post a Nemecko/Komisia, v spojených 
veciach C-463/10 P a C-475/10 P, 
ECLI:EU:C:2011:656, bod 36.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10c) Akékoľvek procesné lehoty na 
správnu a/alebo súdnu kontrolu by sa 
mali uplatňovať až vtedy, keď 
zainteresované osoby skutočne poznajú 
obsah správneho aktu týkajúceho sa 
dôležitého verejného záujmu chráneného 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia, ktorý je predmetom 
napadnutia, najmä v prípadoch, keď je 
individuálny správny akt zastaraný. Je to 
potrebné, aby sa zabránilo praktikám, 
ktoré by mohli byť v rozpore s článkom 9 
Aarhuského dohovoru a s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie, najmä 
rozsudkom Súdneho dvora z 12. 
novembra 2019 vo veci C-261/18, 
Komisia/ Írsko1a.
__________________
1a Rozsudok Súdneho dvora z 12. 
novembra 2019, vec C-261/18, Komisia/ 
Írsko, ECLI:EU:C:2019:955.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10d) Včasné a účinné prostriedky účasti 
verejnosti na tvorbe a prijímaní 
legislatívnych a nelegislatívnych aktov 
Únie sú dôležité na to, aby bolo možné 
zaoberať sa obavami v ranom štádiu a 
posúdiť, či je potrebný ďalší návrh na 
horizontálne zlepšenie účasti verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti 
a prijímaní právnych krokov by inštitúcie 
alebo orgány Únie mali zabezpečiť 
primeraný prístup k informáciám, účasti a 
spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
EÚ6 sa od mimovládnych organizácií 
zaoberajúcich sa ochranou životného 
prostredia, ktoré žiadajú o vnútorné 
preskúmanie správneho aktu, vyžaduje, 
aby pri odôvodňovaní svojej žiadosti o 
preskúmanie predložili dostatočne zásadné 
faktické informácie alebo právne tvrdenia, 
ktoré poukazujú na vážne pochybnosti v 
súvislosti s daným aktom.

(12) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
EÚ6 sa od strany, ktorá žiada o vnútorné 
preskúmanie správneho aktu, vyžaduje, 
aby pri odôvodňovaní svojej žiadosti o 
preskúmanie predložila dostatočne zásadné 
faktické informácie alebo právne tvrdenia, 
ktoré poukazujú na vážne pochybnosti v 
súvislosti s daným aktom. Táto požiadavka 
by sa mala uplatňovať aj podľa 
nariadenia (ES) č. 1367/2006.

__________________ __________________
6 Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 
2019 vo veci C-82/17 P, 

6 Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 
2019 vo veci C-82/17 P, 
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TestBioTech/Komisia, 
ECLI:EU:C:2019:719, bod 69.

TestBioTech/Komisia, 
ECLI:EU:C:2019:719, bod 69 a rozsudok 
vo veci T-9/19.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Počas posudzovania žiadosti o 
vnútorné preskúmanie by iné strany, 
ktorých sa daná žiadosť priamo týka, ako 
sú spoločnosti alebo verejné orgány, mali 
mať možnosť predložiť pripomienky 
dotknutej inštitúcii alebo orgánu Únie v 
lehotách stanovených v nariadení (ES) č. 
1367/2006.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie1a, ak opatrenie štátnej 
pomoci podľa článku 107 ZFEÚ 
predstavuje porušenie práva Únie v 
oblasti životného prostredia, nemožno toto 
opatrenie štátnej pomoci vyhlásiť za 
zlučiteľné s vnútorným trhom. Komisia by 
mala stanoviť jasné usmernenia na 
uľahčenie posudzovania zlučiteľnosti 
štátnej pomoci s príslušnými 
ustanoveniami práva Únie vrátane práva 
Únie týkajúceho sa životného prostredia. 
_____________
1a Rozsudok Súdneho dvora z 22. 
septembra 2020, Rakúsko/Komisia, vo 
veci C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742. 
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Nariadenie (ES) č. 1367/2006 
stanovuje spoločné ustanovenia, rozsah 
pôsobnosti a vymedzenie pojmov 
týkajúcich sa prístupu k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupu k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia na 
úrovni Únie. Je to primerané a prispieva 
to k zabezpečeniu právnej istoty 
a zvýšeniu transparentnosti vykonávacích 
opatrení prijatých s ohľadom na záväzky 
vyplývajúce z Aarhuského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12d) Do rozsahu pôsobnosti konania o 
preskúmaní podľa nariadenia (ES) č. 
1367/2006 by mala spadať tak vecná, ako 
aj procesná zákonnosť napadnutého aktu. 
V súlade s judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie sa konanie podľa článku 
263 ods. 4 ZFEÚ a článku 12 nariadenia 
(ES) č. 1367/2006 nemôže zakladať na 
dôvodoch alebo dôkazoch, ktoré sa 
neuvádzajú v žiadosti o preskúmanie, 
pretože inak by bol účel požiadavky 
uvedený v článku 10 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1367/2006, ktorý sa týka 
odôvodnenia žiadosti o preskúmanie, 
zbytočný a predmet konania začatého na 
základe žiadosti by sa zmenil1a.
__________________
1a Rozsudok vo veci C-82/17, bod 39.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Akty prijaté verejnými orgánmi 
členských štátov vrátane vnútroštátnych 
vykonávacích opatrení prijatých na 
úrovni členských štátov, ktoré sa vyžadujú 
na základe nelegislatívneho aktu podľa 
práva Únie, nepatria do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1367/2006 v 
súlade so zmluvami a so zásadou 
autonómie vnútroštátnych súdov;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady, ktoré 
sú uznané Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
právo na dobrú správu vecí verejných 
(článok 41) a právo na účinný prostriedok 
nápravy a na spravodlivý proces (článok 
47). Toto nariadenie prispieva k účinnosti 
systému Únie týkajúceho sa správneho a 
súdneho preskúmania, čím posilňuje 
uplatňovanie článkov 41 a 47 charty, a tak 
prispieva k upevňovaniu právneho štátu v 
zmysle článku 2 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ).

(14) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady, ktoré 
sú uznané Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä 
zásada ochrany životného prostredia 
(článok 37), právo na dobrú správu vecí 
verejných (článok 41) a právo na účinný 
prostriedok nápravy a na spravodlivý 
proces (článok 47). Toto nariadenie 
prispieva k účinnosti systému Únie 
týkajúceho sa správneho a súdneho 
preskúmania v záležitostiach životného 
prostredia, čím posilňuje uplatňovanie 
článkov 37, 41 a 47 charty, a tak prispieva 
k upevňovaniu právneho štátu v zmysle 
článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „správny akt“ je nelegislatívny akt 
prijatý inštitúciou alebo orgánom Únie, 
ktorý má právne záväzné a vonkajšie 
účinky a obsahuje ustanovenia, ktoré môžu 
byť vzhľadom na ich účinky v rozpore s 
právom týkajúcim sa  životného prostredia 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm. f), a to s 
výnimkou tých ustanovení tohto aktu, v 
prípade ktorých si právo Únie výslovne 
vyžaduje vykonávacie opatrenia na úrovni 
Únie alebo na vnútroštátnej úrovni;

g) „správny akt“ je nelegislatívny akt 
prijatý inštitúciou alebo orgánom Únie, 
ktorý má právne a vonkajšie účinky a 
obsahuje ustanovenia, ktoré môžu byť v 
rozpore s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia v zmysle článku 2 
ods. 1 písm. f); správne akty nezahŕňajú 
akty prijaté verejnými orgánmi členských 
štátov;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 2 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 sa odsek 2 mení takto:
2. Správne akty a správna nečinnosť 
nezahŕňajú nečinnosť ani opatrenia prijaté 
inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ak 
koná ako orgán správneho preskúmavania, 
napr. podľa:

„2. Správne akty a správna nečinnosť 
nezahŕňajú nečinnosť ani opatrenia prijaté 
inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ak 
koná ako orgán správneho preskúmavania 
podľa:

a) článkov 81, 82, 86 a 87 zmluvy 
(pravidlá hospodárskej súťaže);

a) článkov 81 a 82 zmluvy [články 
101 a 102 ZFEÚ] (vrátane pravidiel o 
fúziách)

b) článkov 226 a 228 zmluvy (konania 
o porušení);

b) článkov 226 a 228 zmluvy [články 
258 a 260 ZFEÚ]  (konania o porušení);

c)  článku 195 zmluvy (konania 
ombudsmana);

c) článku 195 zmluvy [článok 258 
ZFEÚ] (konania ombudsmana);

d) článku 280 zmluvy (konania 
OLAF-u).

d) článku 280 zmluvy [článok 325 
ZFEÚ] (konania ombudsmana);

da) článkov 86 a 87 [články 106 a 107 
ZFEÚ] (pravidlá hospodárskej súťaže) 
do... [18 mesiacov po prijatí tohto 
nariadenia].
db) Najneskôr... [18 mesiacov od 
dátumu prijatia tohto nariadenia] 
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Komisia prijme usmernenia na uľahčenie 
posudzovania zlučiteľnosti štátnej pomoci 
s príslušnými ustanoveniami právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa životného 
prostredia vrátane informácií, ktoré majú 
členské štáty predložiť Komisii pri 
oznamovaní štátnej pomoci.“

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 4 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

1b. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Informácie o životnom prostredí, 
ktoré sa majú sprístupniť a šíriť, sa podľa 
potreby aktualizujú. Okrem dokumentov 
uvedených v článku 12 ods. 2 a 3 a 
článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 databázy alebo registre 
obsahujú:

„2. Informácie o životnom prostredí, 
ktoré sa majú sprístupniť a šíriť, sa podľa 
potreby aktualizujú. Okrem dokumentov 
uvedených v článku 12 ods. 2 a 3 a 
článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 databázy alebo registre 
zahŕňajú čo najskôr potom, ako sú 
konsolidované:“

a) znenia medzinárodných zmlúv, 
dohovorov alebo dohôd, právnych 
predpisov Spoločenstva o životnom 
prostredí alebo s ním súvisiace a politík, 
plánov a programov, ktoré sa týkajú 
životného prostredia;

a) znenia medzinárodných zmlúv, 
dohovorov alebo dohôd, právnych 
predpisov Únie o životnom prostredí alebo 
s ním súvisiace a politík, plánov 
a programov, ktoré sa týkajú životného 
prostredia;

aa) pozície členských štátov vyjadrené 
v rozhodovacích postupoch vedúcich k 
prijatiu právnych predpisov Únie alebo 
správnych aktov o životnom prostredí 
alebo s ním súvisiacich;

b) správy o pokroku v súvislosti 
s vykonávaním položiek uvedených 
v písmene a), ak ich inštitúcie alebo orgány 
Spoločenstva pripravili alebo ich majú 
v elektronickej podobe;

b) správy o pokroku v súvislosti 
s vykonávaním položiek uvedených 
v písmene a), ak ich inštitúcie alebo orgány 
Únie pripravili alebo ich majú 
v elektronickej podobe;

c) kroky uskutočnené v konaní 
o porušení práva Spoločenstva od vydania 
odôvodneného stanoviska podľa 

c) kroky uskutočnené v konaní 
o porušení práva Spoločenstva od vydania 
odôvodneného stanoviska podľa 
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článku 226 ods. 1 zmluvy; článku 258 ods. 1 zmluvy;

d) správy o stave životného prostredia 
uvedené v odseku 4;

d) správy o stave životného prostredia 
uvedené v odseku 4;

e) údaje alebo prehľady údajov 
získané z monitorovania činností, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť 
životné prostredie;

e) údaje alebo prehľady údajov 
získané z monitorovania činností, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť 
životné prostredie;

f) povolenia s významným vplyvom 
na životné prostredie a environmentálne 
dohody alebo odkaz na miesto, kde si 
takéto informácie možno vyžiadať alebo 
získať;

f) povolenia s významným vplyvom 
na životné prostredie a environmentálne 
dohody alebo odkaz na miesto, kde si 
takéto informácie možno vyžiadať alebo 
získať;

g) štúdie vplyvov na životné 
prostredie a hodnotenia rizika týkajúce sa 
zložiek životného prostredia alebo odkaz 
na miesto, kde si takéto informácie možno 
vyžiadať alebo získať.“

g) štúdie vplyvov na životné 
prostredie a hodnotenia rizika týkajúce sa 
zložiek životného prostredia alebo odkaz 
na miesto, kde si takéto informácie možno 
vyžiadať alebo získať.“

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každá mimovládna organizácia, ktorá 
spĺňa podmienky uvedené v článku 11, je 
oprávnená požiadať o vnútorné 
preskúmanie inštitúciu alebo orgán Únie, 
ktoré prijali správny akt, alebo v prípade 
údajnej správnej nečinnosti mali takýto akt 
prijať, a to z dôvodu, že daný akt alebo 
nečinnosť je v rozpore s právom týkajúcim 
sa životného prostredia.

Každá mimovládna organizácia alebo 
jednotlivci z radov verejnosti, ktorí 
spĺňajú podmienky uvedené v článku 11, 
je oprávnená požiadať o vnútorné 
preskúmanie inštitúciu alebo orgán Únie, 
ktoré prijali správny akt, alebo v prípade 
údajnej správnej nečinnosti mali takýto akt 
prijať, a to z dôvodu, že daný akt alebo 
nečinnosť je v rozpore s právnymi 
predpismi v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je vykonávací akt vykonávacím 
opatrením na úrovni Únie, ktoré sa 
vyžaduje na základe iného nelegislatívneho 
aktu, predmetná mimovládna organizácia 
môže v čase predloženia žiadosti o 
preskúmanie tohto uvedeného 
vykonávacieho opatrenia požiadať aj o 
preskúmanie ustanovenia daného 
nelegislatívneho aktu, v súvislosti s ktorým 
sa uvedené vykonávacie opatrenie 
vyžaduje.

Ak je vykonávací akt vykonávacím 
opatrením na úrovni Únie, ktoré sa 
vyžaduje na základe iného nelegislatívneho 
aktu, predmetná mimovládna organizácia 
alebo jednotlivci z radov verejnosti, ktorí 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 11, 
môžu v čase predloženia žiadosti o 
preskúmanie tohto uvedeného 
vykonávacieho opatrenia požiadať aj o 
preskúmanie ustanovenia daného 
nelegislatívneho aktu, v súvislosti s ktorým 
sa uvedené vykonávacie opatrenie 
vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Inštitúcia alebo orgán Únie, ktoré 
sú uvedené v odseku 1, zvážia každú 
takúto žiadosť, pokiaľ nie je zjavne 
neopodstatnená. Inštitúcia alebo orgán 
Únie čo najskôr, najneskôr však do 16 
týždňov od doručenia žiadosti, uvedú v 
písomnej odpovedi svoje dôvody.

2. Inštitúcia alebo orgán Únie, ktoré 
sú uvedené v odseku 1, zvážia každú 
takúto žiadosť, pokiaľ nie je zjavne 
neopodstatnená. V prípade, že inštitúcia 
alebo orgán Únie dostane viacero žiadostí 
o preskúmanie toho istého konania alebo 
opomenutia s uvedením rovnakých 
dôvodov, inštitúcia alebo orgán sa môže 
rozhodnúť spojiť žiadosti a považovať ich 
za jednu. V takom prípade inštitúcia alebo 
orgán Únie čo najskôr oznámi toto 
rozhodnutie všetkým tým, ktorí podali 
žiadosť o vnútorné preskúmanie toho 
istého konania alebo opomenutia. Do 
štyroch týždňov od predloženia takejto 
žiadosti môžu tretie strany, ktorých sa 
žiadosť priamo týka, predložiť 
pripomienky danej inštitúcii alebo orgánu 
Únie . Inštitúcia alebo orgán Únie čo 
najskôr, najneskôr však do 16 týždňov od 
doručenia žiadosti, uvedú v písomnej 
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odpovedi svoje dôvody.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 11 sa vkladá tento odsek:
„1a. Žiadosť o vnútorné preskúmanie v 
súlade s článkom 10 môžu podať aj 
jednotlivci z radov verejnosti, ktorí 
preukážu dostatočný záujem alebo 
porušenie práva podľa odseku 2 
uvedeného nižšie.“

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 11 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Komisia prijme ustanovenia, ktoré 
sú potrebné na zabezpečenie 
transparentného a dôsledného uplatňovania 
podmienok uvedených v odseku 1.

„2. Komisia prijme ustanovenia, ktoré 
sú potrebné na zabezpečenie 
transparentného a dôsledného uplatňovania 
podmienok uvedených v odsekoch 1 a 1a.“ 
Najneskôr... [18 mesiacov po prijatí tohto 
nariadenia] Komisia prijme delegovaný 
akt v súlade s článkom 12a, v ktorom 
stanoví kritériá, ktoré musia spĺňať 
členovia verejnosti, ako sa uvádza v 
odseku 1a tohto článku. Komisia 
preskúma uplatňovanie týchto kritérií 
aspoň každé tri roky a v prípade potreby 
zmení delegovaný akt s cieľom zaručiť 
účinné uplatňovanie práva priznaného 
jednotlivcom z radov verejnosti uvedeným 
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v odseku 1a.
Kritériá stanovené v delegovanom akte 
prijatom podľa tohto odseku:
a) zabezpečujú účinný prístup k 
spravodlivosti v súlade s celkovými cieľmi 
Aarhuského dohovoru;
b) vyžadujú, aby žiadosť podali 
jednotlivci z radov verejnosti z rôznych 
členských štátov, ak ide o konanie alebo 
opomenutie Únie, ktoré sa dotýka 
verejnosti vo viac ako jednom členskom 
štáte;
c) sú také, aby sa zabránilo actio 
popularis, a to aj tým, že sa zabezpečí, aby 
pri preukazovaní dostatočného záujmu 
alebo porušenia práva boli jednotlivci z 
radov verejnosti povinní preukázať, že v 
porovnaní so širokou verejnosťou sú 
priamo dotknutí;
d) minimalizujú administratívnu 
záťaž na inštitúcie a orgány Únie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c.  Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 11a

Verejný register žiadostí o vnútorné 
preskúmanie

Inštitúcie a orgány Únie najneskôr do 31. 
decembra 2021 zriadia register všetkých 
žiadostí, ktoré spĺňajú požiadavky 
oprávnenosti stanovené v článku 11, ako 
aj žiadateľov, ktorí spĺňajú uvedené 
požiadavky a predložili žiadosti. Uvedený 
register sa pravidelne aktualizuje.“
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 12 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

2d. V článku 12 sa odsek 1 mení takto:
1. Mimovládna organizácia, ktorá 
požiadala o vnútorné preskúmanie podľa 
článku 10, môže začať konanie pred 
Súdnym dvorom v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy.

„1. Ak sa mimovládna organizácia 
alebo jednotlivci z radov verejnosti, ktorí 
požiadali o vnútorné preskúmanie podľa 
článku 10, domnievajú, že rozhodnutie 
inštitúcie alebo orgánu v reakcii na túto 
žiadosť nepostačuje na zabezpečenie 
súladu s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia, môžu začať konanie 
pred Súdnym dvorom v súlade s článkom 
263 zmluvy s cieľom preskúmať vecnú a 
procesnú zákonnosť uvedeného 
rozhodnutia.“

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 12 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2e. V článku 12 sa odsek 2 mení takto:
2. Ak inštitúcia alebo orgán 
Spoločenstva nekoná v súlade s článkom 
10 ods. 2 alebo 3, mimovládna organizácia 
môže začať konanie pred Súdnym dvorom 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zmluvy.

„2. Ak inštitúcia alebo orgán Únie 
nekoná v súlade s článkom 10 
ods. 2 alebo 3, mimovládna organizácia 
alebo jednotlivci z radov verejnosti, ktorí 
požiadali o vnútorné preskúmanie podľa 
článku 10, môžu začať konanie pred 
Súdnym dvorom v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy.“

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
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Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2f. Vkladá sa tento odsek:
„2a. Bez toho, aby bola dotknutá 
výsada Súdneho dvora o rozdelení trov 
konania, musí sa zabezpečiť, aby súdne 
konania začaté podľa tohto článku neboli 
neprimerane nákladné.“ Inštitúcie a 
orgány Únie uvedené v článku 10 ods. 1 
požadujú náhradu len primeranej výšky 
nákladov.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 g (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2g. Vkladá sa tento článok:
„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty uvedené 
v článku 11 ods. 2 za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené v 



RR\1230759SK.docx 25/41 PE662.051v02-00

SK

článku 11 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré 
sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi a verejnosťou v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Revízia nariadenia o Aarhuskom dohovore

I. Úvod

Únia, ako aj 27 členských štátov sú zmluvnými stranami Aarhuského dohovoru z roku 1998 o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na procese rozhodovania a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia. Nariadením (ES) č. 1367/2006 (nariadenie o 
Aarhuskom dohovore) sa dohovor transponuje do práva Únie. 

Nariadenie o Aarhuskom dohovore významne prispelo k zabezpečeniu prístupu k 
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Výbor pre dodržiavanie Aarhuského 
dohovoru (ACCC) však vyjadril obavy, že Európska únia pravdepodobne nedodržiava všetky 
požiadavky dohovoru v plnej miere. Vzhľadom na tieto otázky Únia na poslednom zasadnutí 
zmluvných strán Aarhuského dohovoru vyhlásila, že „bude naďalej skúmať spôsoby a 
prostriedky uplatňované na účely na dosiahnutia súladu s Aarhuským dohovorom, a to 
spôsobom, ktorý zodpovedá kľúčovým zásadám právneho poriadku Únie a jej systému 
súdneho preskúmania, pričom bude prihliadať na otázky nastolené v rámci dohovoru“ 
(vyhlásenie z Budvy) a Rada a Parlament požiadali Komisiu, aby predložila návrh na zmenu 
nariadenia o Aarhuskom dohovore. Cieľom tohto návrhu Európskej komisie na revíziu 
nariadenia o Aarhuskom dohovore je zlepšiť vykonávanie Aarhuského dohovoru.

II. Odporúčanie spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité zabezpečiť, aby Únia dodržiavala svoje 
medzinárodné záväzky a zároveň v plnej miere dodržiavala zmluvy Únie, rozdelenie 
právomocí a celkový systém Únie pre preskúmanie, ktorý je v nich stanovený, a zaručiť 
právnu istotu všetkým zúčastneným stranám vrátane tretích strán, ako sú podniky a verejné 
orgány. 

Spravodajca by napokon chcel Parlamentu pripomenúť ambiciózny časový rámec na 
dokončenie revízie nariadenia, ako aj to, že konečné bude len rozhodnutie zo zasadnutia 
zmluvných strán, ktoré sa má uskutočniť v októbri 2021 s cieľom prerokovať zistenia. 

a. Zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami

1. Správne akty všeobecnej pôsobnosti

Výbor ACCC preskúmal súlad Únie s dohovorom a svoje zistenia zverejnil 17. marca 2017. 
ACCC zastáva názor, že potenciálni žiadatelia by mali mať možnosť požiadať o vnútorné 
preskúmanie nielen v prípade správnych aktov individuálneho určenia, ale aj v prípade 
všeobecne záväzných aktov.

Spravodajca uznáva, že tento návrh je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie súladu Únie s jej 
medzinárodnými záväzkami. Keďže rozhodnutia o otázkach životného prostredia sú zamerané 
na ochranu verejného záujmu a majú zvyčajne všeobecnú pôsobnosť, spravodajca by chcel 
zdôrazniť, že touto revíziou nariadenia sa zabezpečí skutočne významné rozšírenie prístupu k 
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spravodlivosti pre mimovládne organizácie. Potvrdzuje to analýza súčasných žiadostí o 
vnútorné preskúmanie, podľa ktorej 25 zo 43 žiadostí predložených Komisii bolo označených 
za neprípustné, pretože nevyhovovali požiadavke individuálneho určenia.

2. Únosné náklady

Ako sa uvádza v oznámení, ktoré je sprievodným dokumentom k návrhu revízie, účinné 
právne postavenie si vyžaduje reálne odstránenie prekážok najmä zaručením únosných 
nákladov v celom systéme, a to aj na úrovni vnútroštátnych právnych systémov, pretože 
postup správneho preskúmania, ktorý umožňuje nariadenie o Aarhuskom dohovore, je iba 
jednou časťou celkového systému správneho a súdneho preskúmania Únie.

b. Zabezpečiť právnu istotu 

1. Objasnenie vzťahu k právnym predpisom v oblasti životného prostredia

Výbor ACCC odporučil, aby sa nariadenie o Aarhuskom dohovore zmenilo a doplnilo tak, aby 
obsahovalo možnosť napadnúť akýkoľvek správny akt „týkajúci sa“ životného prostredia, a 
nielen akty, ktoré „patria k“ právnym predpisom v oblasti životného prostredia.

Spravodajca v prvom rade uznáva potrebu objasniť pojem „právne predpisy v oblasti 
životného prostredia“, na základe ktorých možno predkladať žiadosti o preskúmanie. 
Spravodajca sa domnieva, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora by sa postup preskúmania 
mal zameriavať práve na tie aspekty aktov, ktoré sú priamo zacielené na dosiahnutie 
významných vplyvov na dosiahnutie cieľov európskej politiky v oblasti životného prostredia. 

2. Objasnenie významu pojmu „právne záväzné účinky“

Výbor ACCC vyjadril názor, že „nie je presvedčený, že vylúčenie všetkých aktov, ktoré 
nemajú právne záväzné a vonkajšie účinky, je vo všeobecnosti zlučiteľné s [Aarhuským 
dohovorom]“. Spravodajca sa domnieva, že tu je potrebné objasnenie. 
Domnieva sa, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora je dôležité v tomto nariadení objasniť, 
že akty môžu mať „právne záväzné účinky“ bez ohľadu na svoju formu (napr. niektoré 
usmernenia prijaté vo forme oznámenia môžu byť vzhľadom na svoje účinky, cieľ a obsah 
právne záväzné). 

3. Tretie strany a právo byť vypočutý

Napokon aj zásada právnej istoty vyžaduje, aby všetky tretie osoby, na ktoré má žiadosť o 
preskúmanie vplyv, ako sú podniky alebo verejné orgány, na ktoré sa takýto akt vzťahuje, boli 
počas konania vypočuté a mali možnosť obhajovať svoje záujmy, s cieľom zabezpečiť 
rovnaké podmienky a spravodlivé zaobchádzanie.

c. Zabezpečiť dodržiavanie zmlúv 

1. Možnosti preskúmania pre verejnosť inú ako mimovládne organizácia

Výbor ACCC odporučil, aby nariadenie o Aarhuskom dohovore umožňovalo verejnosti inej 
ako mimovládne organizácie požiadať o vnútorné preskúmanie.
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Spravodajca je však presvedčený, že na zabezpečenie dodržiavania Aarhuského dohovoru zo 
strany Únie nie je rozšírenie okruhu potenciálnych žiadateľov potrebné, ani by to neviedlo k 
spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu správnemu preskúmaniu.

Aarhuský dohovor poskytuje rámec pre prístup k spravodlivosti, ale ponecháva niektoré 
aspekty jeho vykonávania na zmluvné strany, aby o nich rozhodovali individuálne. Vo 
viacerých ustanoveniach Aarhuského dohovoru sa uvádza, že nie všetci jednotlivci z radov 
verejnosti musia mať v jeho rámci prístup k postupu preskúmania. Dôležité je, že v článku 9 
Aarhuského dohovoru sa odkazuje na obmedzenie okruhu potenciálnych žiadateľov na tých, 
ktorí majú „dostatočný záujem“, a uvádza sa, že „dotknutej verejnosti“ sa poskytne široký 
prístup k spravodlivosti. Tvrdiť, že Aarhuský dohovor svojim zmluvným stranám ukladá 
povinnosť poskytnúť každému členovi verejnosti bezpodmienečný prístup k postupu 
preskúmania, znamená prisúdiť tomuto dohovoru význam, ktorý jeho autori neplánovali.

Navyše na zabezpečenie účinného prístupu k správnemu preskúmaniu nie je rozšírenie okruhu 
potenciálnych žiadateľov na jednotlivcov potrebné. Jednotlivci majú možnosť požiadať o 
preskúmanie aktov a opomenutí inštitúcií a orgánov Únie prostredníctvom vnútroštátnych 
súdov a prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ a priamo podaním žaloby o 
neplatnosť podľa článku 263 ods. 4 ZFEÚ, ktorý fyzickým alebo právnickým osobám 
umožňuje podať žalobu priamo na Súdny dvor Európskej únie. Nariadenie o Aarhuskom 
dohovore dopĺňa celkový rámec, ktorý jednotlivcom už poskytuje značné možnosti súdneho 
preskúmania prostredníctvom vnútroštátnych súdov a Súdneho dvora Európskej únie. 

Všeobecný súd ako súd najvyššieho stupňa by sa zároveň nemal preťažovať posudzovaním 
neprimeraného počtu námietok voči jedinému správnemu aktu, čo by vyplynulo z možnosti 
podávať žiadosti o preskúmanie pre jednotlivcov. To by neprinieslo žiadnu pridanú hodnotu a 
zároveň znamenalo by neefektívne a nákladovo náročné používanie zdrojov Všeobecného 
súdu. 

2. Rozhodnutia o štátnej pomoci a vnútroštátne vykonávacie akty

Hoci toto nebolo súčasťou zistení z roku 2017, výbor ACCC vo svojom návrhu odporúčania z 
januára 2021 vyjadril stanovisko, že Únia tým, že neposkytla možnosť preskúmať 
rozhodnutia Komisie o opatreniach štátnej pomoci, porušuje Aarhuský dohovor.

V tejto súvislosti by chcel spravodajca zdôrazniť, že dodržiavanie dohovoru nesmie byť na 
úkor základných zásad právneho poriadku Únie a jej systému súdneho preskúmania. Ako 
Súdny dvor EÚ tiež pripomenul, súdne a správne konania týkajúce sa prístupu k 
spravodlivosti v rámci právnych predpisov v oblasti životného prostredia patria primárne do 
rozsahu pôsobnosti práva členských štátov (Rada a Komisia/Vereniging Milieudefensie aos). 
Opatrenia na vnútroštátnej úrovni vrátane vnútroštátnych rozhodnutí o štátnej pomoci a 
vnútroštátnych vykonávacích aktov vyplývajúcich z aktov Únie možno preto napadnúť 
prostredníctvom vnútroštátneho právneho systému v členských štátoch, ktoré sú samy 
signatármi Aarhuského dohovoru. Akékoľvek rozšírenie na úroveň Únie by predstavovalo 
zásah Únie do pôsobnosti ostatných inštitúcií a narušilo by medziinštitucionálnu rovnováhu. 
V prípade akýchkoľvek opatrení na vnútroštátnej úrovni je celkový rámec Únie pre správnu a 
súdnu nápravu vyvážený a na tento účel vhodný.
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III.Záver

Cieľom tejto správy je zabezpečiť, aby Únia jednoznačne dodržiavala svoje medzinárodné 
záväzky vyplývajúce z Aarhuského dohovoru. Hoci výbor ACCC počas preskúmania 
poskytol užitočné usmernenia, nariadenie o Aarhuskom dohovore je dôležité novelizovať v 
súlade so zmluvami pri súčasnom zohľadnení nadnárodného charakteru Únie, ako aj jej 
súčasného súboru pravidiel a opravných prostriedkov. V tejto správe sú náležite zohľadnené 
súčasné otázky spojené s dodržiavaním Aarhuského dohovoru zo strany Únie a jej cieľom je 
zabezpečiť jednotnú pozíciu inštitúcií Únie. Cieľom tejto správy je zabezpečiť, aby pri 
formálnom preskúmaní nariadenia o Aarhuskom dohovore na zasadnutí zmluvných strán v 
októbri 2021 nebola Únia obvinená z porušovania svojich záväzkov podľa medzinárodného 
práva.
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23.3.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení 
Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a 
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány 
Spoločenstva
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jiří Pospíšil

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní 
ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na 
inštitúcie a orgány Spoločenstva, ktorý je podporený správou1 a sprievodnou štúdiou2, je 
revízia mechanizmu správneho preskúmania vytvoreného v roku 2006, pokiaľ ide o správne 
akty a prípady nečinnosti inštitúcií a orgánov EÚ. Komplexná štúdia a správa Komisie, v 
ktorých sa analyzuje fungovanie ustanovení o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na úrovni EÚ, obsahuje solídne fakty na podporu tejto iniciatívy. Hoci sú 
navrhované zmeny pomerne rozsiahle, Komisia nepovažovala posúdenie vplyvu za potrebné. 
Je to znepokojivé najmä preto, že jedným z hlavných cieľov je zmeniť odkazy na právo 
týkajúce sa životného prostredia tak, aby každý správny akt, ktorý je v rozpore s právom EÚ 
týkajúcim sa životného prostredia, mohol byť predmetom preskúmania bez ohľadu na jeho 
ciele politiky, ktoré budú mať značný vplyv na správu; ďalej je znepokojivé, že ďalším 
hlavným cieľom je predĺžiť lehoty na predkladanie žiadostí a odpovedí v rámci procesu 
správneho preskúmania, čím sa postup značne predĺži a bude to mať negatívny vplyv na 
komunálne a súkromné postupy a zvýšenie nákladov. Preto je rovnováha záujmov a 
dôsledkov bez takéhoto posúdenia vplyvu pomerne nejasná.

Spravodajca uznáva, že environmentálne mimovládne organizácie (MVO) zohrávajú v celej 
Európe dôležitú úlohu v oblasti životného prostredia. To znamená, že za jasných a určitých 
podmienok by mali mať právo požiadať o preskúmanie rozhodnutí prijatých verejnými 

1 Pracovný dokument útvarov Komisie, Správa o vykonávaní Aarhuského dohovoru v oblasti prístupu 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Európskou úniou, SWD(2019) 378 final.

2 Štúdia o vykonávaní Aarhuského dohovoru EÚ v oblasti prístupu k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia, záverečná správa, september 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.
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orgánmi na základe toho, že tieto rozhodnutia sú v rozpore s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia.

EÚ prijala nariadenie s cieľom prispieť k dosahovaniu záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. 
EÚ sa zmluvnou stranou dohovoru formálne stala v roku 20053. V článku 9 ods. 3 dohovoru 
sa uvádza, že každá zmluvná strana dohovoru musí zabezpečiť, že „ak sú splnené podmienky 
uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti mali prístup k 
správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí 
súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v 
oblasti životného prostredia“. 

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh Komisie, aj keď s niekoľkými pozmeňujúcimi 
návrhmi zameranými na prispôsobenie vymedzenia (správneho) aktu vymedzeniu 
stanovenému v článku 263 Zmluvy o EÚ, keďže spravodajca súhlasí s vôľou Komisie rozšíriť 
možnosť požiadať o správne preskúmanie nielen v prípade aktov individuálneho určenia, ale 
aj v prípade aktov všeobecného určenia. Pokiaľ totiž ide o ochranu životného prostredia, ide o 
verejný záujem a nie o individuálne záujmy. Spravodajca okrem toho súhlasí s argumentáciou 
Komisie, podľa ktorej by sa na účely žiadosti o správne preskúmanie mali zohľadniť účinky 
správneho aktu, ktorý je v rozpore s právom týkajúcim sa životného prostredia, a nie ciele 
politiky environmentálneho práva EÚ.

Okrem toho spravodajca navrhuje hovoriť o správnych aktoch, z ktorých majú vyplývať právne 
záväzné a vonkajšie účinky, pretože by sa mali preskúmať nielen akty, ktoré sú vo svojej 
podstate právne záväzné a majú vonkajšie účinky, ale aj akty, pri ktorých bolo autorovým 
zámerom, aby vyvolávali takéto účinky.

Pokiaľ ide o lehoty, ktoré navrhla Komisia, spravodajca navrhuje ich mierne skrátenie, aby sa 
predišlo príliš zdĺhavému a zaťažujúcemu správnemu konaniu. Príliš dlhá lehota na účely 
uplatnenia správneho preskúmania by mohla predstavovať pre inštitúciu záťaž. Na druhej 
strane kratšia lehota na podanie žiadostí o správne preskúmanie môže zabrániť prívalu 
správnych a oportunistických žiadostí. Rozdiel v lehote medzi správnymi aktmi 
a nečinnosťou v súvislosti s prijatím takýchto aktov súvisí s povahou samotného opomenutia. 
Kratšou lehotou pre inštitúcie na odpoveď na žiadosť sa zároveň zabezpečuje rýchlejšia a 
účinnejšia ochrana občanov, ale zároveň sa obmedzuje čas postupu, ktorý je pre 
vykonávateľov príslušných projektov dôležitý. Je veľmi potrebné skrátiť obdobie právnej 
neistoty pre dotknutú verejnosť. Takisto sa zohľadňuje skutočnosť, že ak je pravdepodobné, 
že správny akt bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, škoda môže byť nezvratná, čo 
odôvodňuje potrebu konať rýchlo. Krátka lehota je takisto stimulom pre inštitúciu, aby 
reagovala rýchlo a umožnila zabezpečiť dodržiavanie zásady dobrej správy vecí verejných. 
Napokon, keďže postupy správneho preskúmania možno považovať za jednoduchšie ako 
súdne konania (napr. nie je potrebné mať právne poradenstvo), nie je potrebné predĺžiť lehotu 
priveľmi, ak vôbec.

3 2005/370/ES: Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva 
Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1 – 3.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 9 ods. 3 a 4 Aarhuského 
dohovoru sa stanovuje prístup verejnosti k 
správnemu alebo súdnemu konaniu, ak 
verejnosť spĺňa prípadné kritériá 
stanovené vo vnútroštátnom práve alebo v 
práve Únie na napadnutie skutkov alebo 
opomenutí, ktoré sú v rozpore s 
ustanoveniami vnútroštátneho práva 
alebo práva Únie týkajúceho sa životného 
prostredia. Na to, aby Únia mohla splniť 
požiadavky uvedených ustanovení, je 
potrebné zabezpečiť prístup k správnym a 
súdnym konaniam.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Obmedzenie vnútorného 
preskúmania stanovené v nariadení (ES) č. 
1367/2006 na správne akty individuálneho 
určenia predstavuje hlavnú prekážku pre 
mimovládne organizácie zaoberajúce sa 
ochranou životného prostredia, ktoré majú 
záujem využiť nástroj vnútorného 
preskúmania podľa článku 10 uvedeného 
nariadenia aj v prípade správnych aktov 
širšieho určenia. Preto treba rozšíriť rozsah 
postupu vnútorného preskúmania, ktorý je 
stanovený v uvedenom nariadení, tak, aby 

(5) Obmedzenie vnútorného 
preskúmania stanovené v nariadení (ES) č. 
1367/2006 na správne akty individuálneho 
určenia je prekážkou pre environmentálne 
mimovládne organizácie, ktoré majú 
odôvodnený záujem využiť nástroj 
vnútorného preskúmania podľa článku 10 
uvedeného nariadenia aj v prípade 
správnych aktov širšieho určenia. Preto je 
vhodné rozšíriť rozsah postupu vnútorného 
preskúmania, ktorý je stanovený v 
uvedenom nariadení, tak, aby zahŕňal aj 
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zahŕňal aj nelegislatívne akty všeobecného 
určenia.

nelegislatívne akty všeobecného určenia, 
ktoré sú v rozpore s právom týkajúcim sa 
životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Článok 9 ods. 4 Aarhuského 
dohovoru stanovuje, že súdne konania 
patriace do pôsobnosti článku 9 ods. 3 
Aarhuského dohovoru nesmú byť 
nedostupne drahé. S cieľom zabezpečiť, 
aby súdne konania podľa článku 12 
nariadenia (ES) č. 1367/2006 neboli 
nedostupne drahé a aby boli trovy 
konania pre žiadateľa predvídateľné, ak 
sú inštitúcie alebo orgány EÚ úspešné v 
súdnych sporoch, mali by sa snažiť o 
predkladanie žiadostí o náhradu, ktoré sú 
primerané

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
EÚ6, sa od mimovládnych organizácií 
zaoberajúcich sa ochranou životného 
prostredia, ktoré žiadajú o vnútorné 
preskúmanie správneho aktu, vyžaduje, 
aby pri odôvodňovaní svojej žiadosti o 
preskúmanie predložili dostatočne zásadné 
faktické informácie alebo právne tvrdenia, 
ktoré poukazujú na vážne pochybnosti v 
súvislosti s daným aktom.

(12) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
EÚ6, sa od týchto mimovládnych 
organizácií, ktoré žiadajú o vnútorné 
preskúmanie správneho aktu, vyžaduje, 
aby pri odôvodňovaní svojej žiadosti o 
preskúmanie predložili dostatočne zásadné 
faktické informácie alebo právne tvrdenia, 
ktoré poukazujú na vážne pochybnosti v 
súvislosti s daným aktom. Táto požiadavka 
by sa mala uplatňovať aj podľa 
nariadenia (ES) č. 1367/2006.

______________ _________________
6 Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 6 Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 
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2019 vo veci C-82/17 P, 
TestBioTech/Komisia, 
ECLI:EU:C:2019:719, bod 69.

2019 vo veci C-82/17 P, 
TestBioTech/Komisia, 
ECLI:EU:C:2019:719, bod 69.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „správny akt“ je nelegislatívny akt 
prijatý inštitúciou alebo orgánom Únie, 
ktorý má právne záväzné a vonkajšie 
účinky a obsahuje ustanovenia, ktoré môžu 
byť vzhľadom na ich účinky v rozpore s 
právom týkajúcim sa životného prostredia 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm. f), a to s 
výnimkou tých ustanovení tohto aktu, v 
prípade ktorých si právo Únie výslovne 
vyžaduje vykonávacie opatrenia na úrovni 
Únie alebo na vnútroštátnej úrovni;“

g) „správny akt“ je nelegislatívny akt 
prijatý inštitúciou alebo orgánom Únie, 
ktorý má alebo ktorého účelom je mať 
právne záväzné a vonkajšie účinky a 
obsahuje ustanovenia, ktoré môžu byť v 
rozpore s právom týkajúcim sa životného 
prostredia v zmysle článku 2 ods. 1 písm. 
f), a to s výnimkou tých ustanovení tohto 
aktu, v prípade ktorých si právo Únie 
výslovne vyžaduje vykonávacie opatrenia 
na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej 
úrovni;

Odôvodnenie

Spravodajca súhlasí s vôľou Komisie rozšíriť možnosť požiadať o správne preskúmanie nielen 
v prípade aktov individuálneho určenia, ale aj v prípade aktov všeobecného určenia. Okrem 
toho spravodajca navrhuje hovoriť o správnych aktoch,  ktorých účelom je mať právne 
záväzné a vonkajšie účinky, pretože by sa mali preskúmať nielen akty, ktoré sú vo svojej 
podstate právne záväzné a majú vonkajšie účinky, ale aj akty, pri ktorých bolo autorovým 
zámerom, aby vyvolávali takéto účinky.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 4 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Informácie o životnom prostredí, 
ktoré sa majú sprístupniť a šíriť, sa podľa 

„2. Informácie o životnom prostredí, 
ktoré sa majú sprístupniť a šíriť, sa podľa 
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potreby aktualizujú. Okrem dokumentov 
uvedených v článku 12 ods. 2 a 3 a 
článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 databázy alebo registre 
obsahujú:

potreby aktualizujú. Okrem dokumentov 
uvedených v článku 12 ods. 2 a 3 a 
článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 databázy alebo registre 
zahŕňajú čo najskôr potom, ako sú 
konsolidované:“

a) znenia medzinárodných zmlúv, 
dohovorov alebo dohôd, právnych 
predpisov Spoločenstva o životnom 
prostredí alebo s ním súvisiace a politík, 
plánov a programov, ktoré sa týkajú 
životného prostredia;

a) znenia medzinárodných zmlúv, 
dohovorov alebo dohôd, právnych 
predpisov Únie o životnom prostredí alebo 
s ním súvisiace a politík, plánov 
a programov, ktoré sa týkajú životného 
prostredia;

aa) pozície členských štátov vyjadrené 
v rozhodovacích postupoch vedúcich k 
prijatiu právnych predpisov Únie alebo 
správnych aktov o životnom prostredí 
alebo s ním súvisiacich;

b) správy o pokroku v súvislosti 
s vykonávaním položiek uvedených 
v písmene a), ak ich inštitúcie alebo 
orgány Spoločenstva pripravili alebo ich 
majú v elektronickej podobe;

b) správy o pokroku v súvislosti 
s vykonávaním položiek uvedených 
v písmene a), ak ich inštitúcie alebo orgány 
Únie pripravili alebo ich majú 
v elektronickej podobe;

c) kroky uskutočnené v konaní 
o porušení práva Spoločenstva od vydania 
odôvodneného stanoviska podľa 
článku 226 ods. 1 zmluvy; 

c) kroky uskutočnené v konaní 
o porušení práva Spoločenstva od vydania 
odôvodneného stanoviska podľa 
článku 258 ods. 1 zmluvy;

d) správy o stave životného prostredia 
uvedené v odseku 4;

d) správy o stave životného prostredia 
uvedené v odseku 4;

e) údaje alebo prehľady údajov 
získané z monitorovania činností, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť 
životné prostredie;

e) údaje alebo prehľady údajov 
získané z monitorovania činností, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť 
životné prostredie;

f) povolenia s významným vplyvom 
na životné prostredie a environmentálne 
dohody alebo odkaz na miesto, kde si 
takéto informácie možno vyžiadať alebo 
získať;

f) povolenia s významným vplyvom 
na životné prostredie a environmentálne 
dohody alebo odkaz na miesto, kde si 
takéto informácie možno vyžiadať alebo 
získať;

g) štúdie vplyvov na životné 
prostredie a hodnotenia rizika týkajúce sa 
zložiek životného prostredia alebo odkaz 
na miesto, kde si takéto informácie možno 
vyžiadať alebo získať.“

g) štúdie vplyvov na životné 
prostredie a hodnotenia rizika týkajúce sa 
zložiek životného prostredia alebo odkaz 
na miesto, kde si takéto informácie možno 
vyžiadať alebo získať.“



PE662.051v02-00 36/41 RR\1230759SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je vykonávací akt vykonávacím 
opatrením na úrovni Únie, ktoré sa 
vyžaduje na základe iného nelegislatívneho 
aktu, predmetná mimovládna organizácia 
môže v čase predloženia žiadosti o 
preskúmanie tohto uvedeného 
vykonávacieho opatrenia požiadať aj o 
preskúmanie ustanovenia daného 
nelegislatívneho aktu, v súvislosti s ktorým 
sa uvedené vykonávacie opatrenie 
vyžaduje.

Ak je správny akt vykonávacím opatrením 
na úrovni Únie, ktoré sa vyžaduje na 
základe iného nelegislatívneho aktu, 
predmetná mimovládna organizácia môže 
v čase predloženia žiadosti o preskúmanie 
tohto uvedeného vykonávacieho opatrenia 
požiadať aj o preskúmanie ustanovenia 
daného nelegislatívneho aktu, v súvislosti s 
ktorým sa uvedené vykonávacie opatrenie 
vyžaduje, za predpokladu, že sa tento 
nelegislatívny akt týka životného 
prostredia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Inštitúcia alebo orgán Únie, ktoré 
sú uvedené v odseku 1, zvážia každú 
takúto žiadosť, pokiaľ nie je zjavne 
neopodstatnená. Inštitúcia alebo orgán 
Únie čo najskôr, najneskôr však do 16 
týždňov od doručenia žiadosti, uvedú 
v písomnej odpovedi svoje dôvody.“;

2. Inštitúcia alebo orgán Únie, ktoré 
sú uvedené v odseku 1, zvážia každú 
takúto žiadosť, pokiaľ nie je zjavne 
neopodstatnená. Inštitúcia alebo orgán 
Únie čo najskôr, najneskôr však do 14 
týždňov od doručenia žiadosti, uvedú 
v písomnej odpovedi svoje dôvody.

Odôvodnenie

Kratšou lehotou pre inštitúcie na odpoveď na žiadosť sa zabezpečuje rýchlejšia a účinnejšia 
ochrana občanov, ale zároveň sa obmedzuje čas postupu, ktorý je pre vykonávateľov 
príslušných projektov dôležitý. Je veľmi potrebné skrátiť obdobie právnej neistoty pre 
dotknutú verejnosť. Takisto sa zohľadňuje skutočnosť, že ak je pravdepodobné, že správny akt 
bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, škoda môže byť nezvratná, čo odôvodňuje 
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potrebu konať rýchlo.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcia alebo orgán Únie musí v každom 
prípade konať do 22 týždňov od doručenia 
žiadosti.

Inštitúcia alebo orgán Únie musí v každom 
prípade konať do 20 týždňov od doručenia 
žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1367/2006
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:
2a. Bez toho, aby bola dotknutá 
výsada Súdneho dvora o rozdelení trov 
konania, súdne konania začaté podľa 
tohto ustanovenia nie sú nedostupne 
drahé. Ak inštitúcie a orgány Únie 
uvedené v článku 10 ods. 1 uspejú v 
súdnych sporoch, usilujú sa predkladať 
žiadosti o náhradu trov konania, ktoré sú 
primerané. 
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