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Pakeitimas 17
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1367/20064 buvo 
priimtas siekiant prisidėti prie Orhuso 
konvencijoje nustatytų įpareigojimų 
įgyvendinimo, nustatant jos taikymo 
Sąjungos institucijoms ir organams 
taisykles;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1367/20064 buvo 
priimtas siekiant prisidėti prie Orhuso 
konvencijoje nustatytų įpareigojimų 
įgyvendinimo, nustatant jos taikymo 
Sąjungos institucijoms ir organams 
taisykles; Todėl šiuo reglamentu iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
1367/2006, kad būtų įgyvendintos 
Konvencijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalys.

__________________ __________________
42006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

42006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Žr. Atitikties Orhuso konvencijai komiteto rekomendacijos Europos Sąjungai dėl prašymo 
ACCC/M/2017/3 įgyvendinimo 23 dalies b punkto i papunktį, 
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/M3_EU_advice_12.02.2021.pdf.

Pakeitimas 18
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Milan Brglez, Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
kreiptis į nacionalinius teismus visose 
valstybėse narėse; šiuo tikslu ji paskelbė 
Komunikatą „Geresnis teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ES ir jos 
valstybėse narėse užtikrinimas“;

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų piliečių teisę turėti 
galimybes kreiptis į nacionalinius teismus 
visose valstybėse narėse; šiuo tikslu ji 
paskelbė Komunikatą „Geresnis teisės 
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais 
ES ir jos valstybėse narėse užtikrinimas“, 
kuriame patvirtino, kad „galimybė kreiptis 
į teismus aplinkosaugos klausimais per 
ES Teisingumo Teismą (ESTT) ir 
nacionalinius teismus, kaip Sąjungos 
teismus, yra svarbi paramos priemonė 
siekiant padėti pereiti prie Europos žaliojo 
kurso ir stiprinti pilietinės visuomenės, 
kaip sergėtojos, vaidmenį demokratinėje 
erdvėje“.

Or. en

Pakeitimas 19
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
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ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
kreiptis į nacionalinius teismus visose 
valstybėse narėse; šiuo tikslu ji paskelbė 
Komunikatą „Geresnis teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ES ir jos 
valstybėse narėse užtikrinimas“;

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
kreiptis į nacionalinius teismus visose 
valstybėse narėse; šiuo tikslu ji paskelbė 
Komunikatą „Geresnis teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ES ir jos 
valstybėse narėse užtikrinimas“, kuriame 
patvirtino, kad „galimybė kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais per ES 
Teisingumo Teismą (ESTT) ir 
nacionalinius teismus, kaip Sąjungos 
teismus, yra svarbi paramos priemonė 
siekiant padėti pereiti prie Europos žaliojo 
kurso ir stiprinti pilietinės visuomenės, 
kaip sergėtojos, vaidmenį demokratinėje 
erdvėje“.

Or. en

Pakeitimas 20
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
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nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
kreiptis į nacionalinius teismus visose 
valstybėse narėse; šiuo tikslu ji paskelbė 
Komunikatą „Geresnis teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ES ir jos 
valstybėse narėse užtikrinimas“;

nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
galinčių daryti sprendimų suderinamumas 
su aplinkos teise, pasinaudoti 
administracine ir teismine peržiūra 
Sąjungos lygmeniu. Komisija taip pat 
įsipareigojo imtis veiksmų, kad pagerintų 
jų galimybes kreiptis į nacionalinius 
teismus visose valstybėse narėse; šiuo 
tikslu ji paskelbė Komunikatą „Geresnis 
teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos 
klausimais ES ir jos valstybėse narėse 
užtikrinimas“;

Or. es

Pagrindimas

Kai kurie aplinką veikiantys sprendimai nedaro akivaizdaus poveikio, tačiau galėtų jį daryti. 
Todėl siekiant užtikrinti, kad minėtieji sprendimai bet kuriuo atveju galėtų būti tikrinami, šios 
prielaidos turėtų būti aiškiai nurodytos tekste.

Pakeitimas 21
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia susirūpinimą poveikį aplinkai 
darančių sprendimų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
kreiptis į nacionalinius teismus visose 

(3) savo 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija įsipareigojo apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006, kad būtų pagerintos piliečių 
ir aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinių organizacijų, kuriems 
kelia aiškų ir konkretų susirūpinimą didelį 
neigiamą poveikį aplinkai darančių 
administracinių aktų suderinamumas su 
aplinkos teise, pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra Sąjungos lygmeniu. 
Komisija taip pat įsipareigojo imtis 
veiksmų, kad pagerintų jų galimybes 
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valstybėse narėse; šiuo tikslu ji paskelbė 
Komunikatą „Geresnis teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ES ir jos 
valstybėse narėse užtikrinimas“;

kreiptis į nacionalinius teismus visose 
valstybėse narėse, prieš tai šiuo klausimu 
turėtų būti glaudžiai konsultuojamasi su 
valstybėmis narėmis; šiuo tikslu ji 
paskelbė Komunikatą „Geresnis teisės 
kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais 
ES ir jos valstybėse narėse užtikrinimas“;

Or. pl

Pakeitimas 22
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti, kad remiantis 
šiuo reglamentu inicijuotos vidaus 
peržiūros procedūros ir Teisingumo 
Teismo ieškiniai būtų veiksmingi, išlaidos 
jiems neturėtų būti pernelyg didelės. 
Valstybės narės taip pat turėtų imtis 
priemonių, būtinų siekiant užtikrinti 
ieškovams veiksmingą naudojimąsi teise 
kreiptis į teismą aplinkosaugos 
klausimais, visų pirma užtikrindamos, kad 
išlaidos nebūtų pernelyg didelės;

Or. en

Pakeitimas 23
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Milan Brglez, Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
ekstremaliąją situaciją, paskelbtą 2019 m. 
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lapkričio 28 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl ekstremaliosios klimato ir 
aplinkos padėties1a, Sąjungos institucijos 
ir įstaigos, neviršydamos savo 
kompetencijos, turėtų veikti taip, kad būtų 
galima visapusiškai pasinaudoti Sąjungos 
aplinkos apsaugos teise;
__________________
1a Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 24
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
ekstremaliąją situaciją, paskelbtą 2019 m. 
lapkričio 28 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl ekstremaliosios klimato ir 
aplinkos padėties1a, Sąjungos institucijos 
ir įstaigos, neviršydamos savo 
kompetencijos, turėtų veikti taip, kad būtų 
galima visapusiškai pasinaudoti Sąjungos 
aplinkos apsaugos teise;
__________________
1a Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 25
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\1226706LT.docx 9/85 PE689.651v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti, kad šiame 
reglamente numatytos administracinės ir 
teisminės procedūros būtų veiksmingos, 
išlaidos tokioms procedūroms neturėtų 
būti pernelyg didelės. Šiuo tikslu 
Sąjungos institucijų ir įstaigų prašymai 
padengti išlaidas, jei jie bylinėjasi 
sėkmingai, visada turėtų būti pagrįsti.

Or. en

Pakeitimas 26
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
ir 4 dalyse numatyta galimybė visuomenės 
nariams, įskaitant fizinius asmenis ir 
nevyriausybines organizacijas, 
pasinaudoti teisminėmis ar kitokiomis 
procedūromis, kad jie galėtų ginčyti 
sprendimų, veiksmų ar neveikimo, kurie 
gali pažeisti aplinkos teisę, materialinį ar 
procesinį teisėtumą. Siekiant užtikrinti, 
kad Sąjunga laikytųsi tų nuostatų 
reikalavimų, ir vykdant Europos 
žaliajame kurse nustatytą Komisijos 
įsipareigojimą gerinti teisę kreiptis į 
teismą, būtina suteikti daugiau galimybių 
individualiai pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra.

Or. en

Pakeitimas 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
ir 4 dalyse numatyta galimybė visuomenės 
nariams, įskaitant fizinius asmenis ir 
nevyriausybines organizacijas, 
pasinaudoti teisminėmis ar kitokiomis 
procedūromis, kad jie galėtų ginčyti 
sprendimų, veiksmų ar neveikimo, kurie 
gali pažeisti aplinkos teisę, materialinį ar 
procesinį teisėtumą. Siekiant užtikrinti, 
kad Sąjunga laikytųsi tų nuostatų 
reikalavimų, ir vykdant Europos 
žaliajame kurse nustatytą Komisijos 
įsipareigojimą gerinti teisę kreiptis į 
teismą, būtina suteikti daugiau galimybių 
individualiai pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra.

Or. en

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, susijusi su 11 straipsnio dėl asmenų teisės pareikšti ieškinį 
pakeitimu.

Pakeitimas 28
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto išreikštą 
susirūpinimą5, Sąjungos teisė turėtų būti 
suderinta su Orhuso konvencijos dėl 
galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis taip, kad 
ji atitiktų pagrindinius Sąjungos teisės 
principus ir jos teisminės peržiūros 

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas ir 
Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
išreikštą susirūpinimą5, Sąjungos teisė 
turėtų būti suderinta su Orhuso konvencijos 
dėl galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis, atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto, kuris yra 
pagrindinis organas, atliekantis atitikties 



AM\1226706LT.docx 11/85 PE689.651v02-00

LT

sistemą; Orhuso konvencijai peržiūrą5b išvadomis 5 
ir rekomendacijomis5a, taip, kad ji atitiktų 
pagrindinius Sąjungos teisės principus ir 
jos teisminės peržiūros sistemą; Todėl šiuo 
reglamentu iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006, kad 
būtų įvykdyti Sąjungos įsipareigojimai 
pagal tarptautinę teisę įgyvendinti Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, kiek 
tai susiję su Sąjungos institucijomis ir 
organais.

__________________ __________________
5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.
5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2017/3 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance
/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5b pirmajame posėdyje šalių susitikimo 
metu priimtas Sprendimas I/7 dėl atitikties 
peržiūros (2002 m. spalio mėn., Luka)

Or. en

Pagrindimas

Įtraukti nuorodą į naujausią Atitikties Orhuso konvencijai komiteto rekomendaciją ES ir 
nurodyti jo oficialius įgaliojimus aiškinti Orhuso konvenciją. Paskutinėje naujos 
konstatuojamosios dalies dalyje pabrėžiamas dviejų (tarptautinių ir ES) teisinių sistemų ryšys 
(ir hierarchija).

Pakeitimas 29
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Milan Brglez, Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto išreikštą 
susirūpinimą5, Sąjungos teisė turėtų būti 
suderinta su Orhuso konvencijos dėl 
galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis taip, kad 
ji atitiktų pagrindinius Sąjungos teisės 
principus ir jos teisminės peržiūros 
sistemą;

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas ir 
Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
išreikštą susirūpinimą5, Sąjungos teisė 
turėtų būti suderinta su Orhuso konvencijos 
dėl galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis, atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto, kuris yra 
pagrindinis organas, atliekantis atitikties 
Orhuso konvencijai peržiūrą5b išvadomis 5 
ir rekomendacijomis5a, taip, kad ji atitiktų 
pagrindinius Sąjungos teisės principus ir 
jos teisminės peržiūros sistemą; Todėl šiuo 
reglamentu iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006, kad 
būtų įvykdyti Sąjungos įsipareigojimai 
pagal tarptautinę teisę įgyvendinti Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, kiek 
tai susiję su Sąjungos institucijomis ir 
organais.

__________________ __________________
5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.
5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2017/3 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance
/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5b pirmajame posėdyje šalių susitikimo 
metu priimtas Sprendimas I/7 dėl atitikties 
peržiūros (2002 m. spalio mėn., Luka)

Or. en

Pakeitimas 30
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto išreikštą 
susirūpinimą5, Sąjungos teisė turėtų būti 
suderinta su Orhuso konvencijos dėl 
galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis taip, kad 
ji atitiktų pagrindinius Sąjungos teisės 
principus ir jos teisminės peržiūros 
sistemą;

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas, Sąjungos 
teisė turėtų būti suderinta su Orhuso 
konvencijos dėl galimybės kreiptis į teismą 
aplinkos apsaugos klausimais nuostatomis 
ir Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
rekomendacijomis bei išvadomis, įskaitant 
bylas ACCC/C/2008/32 ir 
ACCC/C/2015/1285 taip, kad ji atitiktų 
pagrindinius Sąjungos teisės principus ir 
jos teisminės peržiūros sistemą;

__________________ __________________
5 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas bylose ACCC/C/2008/32 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html ir 
išvadas bylose ACCC/C/2015/128 XXX 
[nuoroda bus pateikta priėmus išvadas].

Or. en

Pakeitimas 31
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto išreikštą 
susirūpinimą62, Sąjungos teisė turėtų būti 
suderinta su Orhuso konvencijos dėl 
galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis taip, kad 
ji atitiktų pagrindinius Sąjungos teisės 
principus ir jos teisminės peržiūros 
sistemą;

(4) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Atitikties 
Orhuso konvencijai komiteto išreikštą 
susirūpinimą62, Sąjungos teisė turėtų būti 
suderinta su Orhuso konvencijos dėl 
galimybės kreiptis į teismą aplinkos 
apsaugos klausimais nuostatomis taip, kad 
ji atitiktų pagrindinius Sąjungos teisės, 
Sutarčių principus ir jos teisminės 
peržiūros sistemą;

__________________ __________________
62 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 

62 Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32 
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adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

adresu 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

Or. pl

Pakeitimas 32
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 
dalyje numatoma galimybė atitinkamiems 
visuomenės nariams, įskaitant fizinius 
asmenis ir nevyriausybines organizacijas, 
pasinaudoti teisminėmis ar kitokiomis 
procedūromis, kad jie galėtų ginčyti 
sprendimų, veiksmų ar neveikimo, kurie 
gali pažeisti aplinkos teisę, materialinį ar 
procesinį teisėtumą. Siekiant užtikrinti, 
kad Sąjunga laikytųsi tų nuostatų 
reikalavimų, ir vykdant Europos 
žaliajame kurse nustatytą Komisijos 
įsipareigojimą gerinti teisę kreiptis į 
teismą, būtina suteikti daugiau galimybių 
individualiai pasinaudoti administracine 
ir teismine peržiūra.

Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje numatyta teisė ginčyti sprendimų, veikimo ar 
neveikimo materialinį ar procesinį teisėtumą suinteresuotiems visuomenės nariams, a) 
turintiems pakankamą interesą arba b) pareiškusiems teisės pažeidimą, kai tai būtina pagal 
Šalies administracinio proceso teisę.

Pakeitimas 33
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
ir 4 dalyse numatoma prieiga visuomenės 
nariams prie teisminės ir administracinės 
peržiūros procedūrų, kad jie galėtų ginčyti 
sprendimų, veiksmų ar neveikimo, kurie 
gali pažeisti aplinkos teisę, materialinį ar 
procesinį teisėtumą. Kad Sąjunga galėtų 
vykdyti Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
dalies ir 9 straipsnio 4 dalies reikalavimus 
ir vykdyti įsipareigojimus pagal Europos 
žaliąjį kursą, siekiant pagerinti teisę 
kreiptis į teismą, būtina sudaryti geresnes 
sąlygas administracinei ir teisminei 
peržiūrai.

Or. en

Pakeitimas 34
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) aplinkos srityje veikiančioms 
nevyriausybinėms organizacijoms 
prieinama administracinė peržiūra pagal 
Orhuso reglamentą papildo bendrą 
Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemą, kurią įgyvendinant 
sudaromos sąlygos piliečiams peržiūrėti 
administracinius aktus, ginčijant juos 
tiesiogiai Sąjungos lygmeniu, būtent 
pagal SESV 263 straipsnio 4 dalį ir pagal 
SESV 267 straipsnį, nacionaliniuose 
teismuose, kurie yra neatsiejama 
Sąjungos sistemos dalis pagal Sutartis;

Or. pl
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Pakeitimas 35
Jens Gieseke, Norbert Lins, Christine Schneider, Stefan Berger, Pernille Weiss, Jessica 
Polfjärd, Dennis Radtke

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamente (EB) Nr. 1367/2006 
numatytas apribojimas atlikti tik 
individualiai taikomų administracinių 
aktų vidaus peržiūrą yra pagrindinė 
kliūtis aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinėms organizacijoms, 
siekiančioms pasinaudoti vidaus peržiūra 
pagal Reglamento 10 straipsnį ir 
administracinių aktų, kurių taikymo sritis 
platesnė, atveju. Todėl būtina išplėsti 
reglamente nustatytos vidaus peržiūros 
procedūros taikymo sritį, kad į ją būtų 
įtraukti bendro pobūdžio ne teisėkūros 
procedūra priimti aktai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamente (EB) Nr. 1367/2006 
numatytas apribojimas atlikti tik 
individualiai taikomų administracinių aktų 
vidaus peržiūrą yra pagrindinė kliūtis 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinėms 
organizacijoms, siekiančioms pasinaudoti 
vidaus peržiūra pagal Reglamento 10 
straipsnį ir administracinių aktų, kurių 
taikymo sritis platesnė, atveju. Todėl 
būtina išplėsti reglamente nustatytos 
vidaus peržiūros procedūros taikymo sritį, 
kad į ją būtų įtraukti bendro pobūdžio ne 

(5) Reglamente (EB) Nr. 1367/2006 
numatytas apribojimas atlikti tik 
individualiai taikomų administracinių aktų 
vidaus peržiūrą gali tam tikrais atvejais 
tapti kliūtimi aplinkos apsaugos srities 
nevyriausybinėms organizacijoms, 
siekiančioms pasinaudoti vidaus peržiūra 
pagal Reglamento 10 straipsnį ir 
administracinių aktų, kurių taikymo sritis 
platesnė, atveju. Kaip tinkama, gali būti 
pagrįsta atitinkamai išplėsti reglamente 
nustatytos vidaus peržiūros procedūros 
taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukti bendro 
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teisėkūros procedūra priimti aktai; pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimti 
aktai;

Or. pl

Pakeitimas 37
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pažymi, kad nuo tada, kai buvo 
priimtas Reglamentas (EB) Nr. 
1367/2006, jau padaryta didelė pažanga ir 
kad valstybėse narėse suinteresuotosioms 
šalims užtikrinama teisė kreiptis į teismą;

Or. pl

Pakeitimas 38
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) aplinkos apsaugos srityje 
veikiančioms nevyriausybinėms 
organizacijoms, atitinkančioms tam tikrus 
kriterijus, kuriais visų pirma turi būti 
užtikrinama, kad jos yra nepriklausomos 
organizacijos, vykdančioms savo 
atskaitomybės įpareigojimus ir 
įrodžiusioms ar nuolat įrodančioms, kad 
jų pagrindinis tikslas yra skatinti aplinkos 
apsaugą ir be to nesiekiama jokių su 
pelnu susijusių tikslų, turėtų būti 
leidžiama prašyti atlikti Bendrijos 
institucijos ar organo veiksmų ar 
administracinio neveikimo aplinkos 
apsaugos teisės srityje Bendrijos lygmens 
vidaus peržiūrą siekiant, kad atitinkama 
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institucija ar organas dar kartą atliktų tų 
veiksmų ar administracinio neveikimo 
peržiūrą; 

Or. de

Pakeitimas 39
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) primena, kad NVO, kurios 
naudojasi teise kreiptis į teismą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006, turėtų 
tai daryti tik, atsižvelgdami į visų 
Sąjungos piliečių interesus ir gerovę; 
įspėja, kad teise kreiptis į teismą pagal 
Orhuso konvenciją neturėtų būti 
naudojamasi kaip priedanga politiniams 
tikslams propaguoti;

Or. pl

Pakeitimas 40
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus. Tačiau dėl ne teisėkūros 
procedūra priimto akto gali reikėti 
patvirtinti nacionalinio lygmens 
įgyvendinimo priemones, kurių atžvilgiu 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti teisminę apsaugą, 
be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme (ESTT), taikant prejudicinio 

Išbraukta.
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sprendimo priėmimo procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį. Todėl tikslinga į 
vidaus peržiūros taikymo sritį neįtraukti 
tokių ne teisėkūros procedūra priimamų 
aktų nuostatų, dėl kurių Sąjungos teisėje 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 41
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus. Tačiau dėl ne teisėkūros 
procedūra priimto akto gali reikėti 
patvirtinti nacionalinio lygmens 
įgyvendinimo priemones, kurių atžvilgiu 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti teisminę apsaugą, 
be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme (ESTT), taikant prejudicinio 
sprendimo priėmimo procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį. Todėl tikslinga į 
vidaus peržiūros taikymo sritį neįtraukti 
tokių ne teisėkūros procedūra priimamų 
aktų nuostatų, dėl kurių Sąjungos teisėje 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones nacionaliniu lygmeniu;

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus.

Or. en

Pakeitimas 42
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus. Tačiau dėl ne teisėkūros 
procedūra priimto akto gali reikėti 
patvirtinti nacionalinio lygmens 
įgyvendinimo priemones, kurių atžvilgiu 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti teisminę apsaugą, 
be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme (ESTT), taikant prejudicinio 
sprendimo priėmimo procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį. Todėl tikslinga į 
vidaus peržiūros taikymo sritį neįtraukti 
tokių ne teisėkūros procedūra priimamų 
aktų nuostatų, dėl kurių Sąjungos teisėje 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones nacionaliniu lygmeniu;

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos užsakyto tyrimo 
(https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/Final_study_EU_implemention_environmental
_matters_2019.pdf), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Orhuso reglamentą, kontekste 
nustatyta, kad „atliekant tyrimą surinkti duomenys apie teisinių pagrindų, dėl kurių 
neišvengiamai bus priimti nacionaliniai įgyvendinimo aktai, skaičių, nėra įtikinami.“ Jeigu 
Komisijos generaliniai direktoratai nėra tikri dėl to, kiek ir kuriems iš jų būtų atliktas 
poveikio vertinimas, neaišku, kaip tai turėtų užtikrinti teisinį tikrumą visiems.

Pakeitimas 43
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
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priimtus aktus. Tačiau dėl ne teisėkūros 
procedūra priimto akto gali reikėti 
patvirtinti nacionalinio lygmens 
įgyvendinimo priemones, kurių atžvilgiu 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti teisminę apsaugą, 
be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme (ESTT), taikant prejudicinio 
sprendimo priėmimo procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį. Todėl tikslinga į 
vidaus peržiūros taikymo sritį neįtraukti 
tokių ne teisėkūros procedūra priimamų 
aktų nuostatų, dėl kurių Sąjungos teisėje 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones nacionaliniu lygmeniu;

priimtus aktus.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukimu siekiama išvengti nuorodos į „įgyvendinimo priemones nacionaliniu lygiu“, 
kurios šiuo atveju apriboja teisės aktų, kurie gali būti peržiūrimi administracine tvarka, 
kategorijas. Žr. papildomą paaiškinimą, pateiktą 2 straipsnio 1 dalies g punkto pakeitimo 
pagrindime.

Pakeitimas 44
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't 
Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus. Tačiau dėl ne teisėkūros 
procedūra priimto akto gali reikėti 
patvirtinti nacionalinio lygmens 
įgyvendinimo priemones, kurių atžvilgiu 
aplinkos apsaugos srities nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti teisminę apsaugą, 
be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme (ESTT), taikant prejudicinio 
sprendimo priėmimo procedūrą pagal 
SESV 267 straipsnį. Todėl tikslinga į 

(6) administracinio akto apibrėžtis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 
turėtų apimti ne teisėkūros procedūra 
priimtus aktus. Siekiant nuoseklumo ir 
atsižvelgiant į ryšį tarp sąvokos „teisiškai 
privalomas ir išorinis poveikis“, kaip ji 
suprantama pagal Orhuso reglamento 2 
straipsnio 1 dalies g punktą, ir akto, 
turinčio teisinių pasekmių tretiesiems 
asmenims, sąvokos, kaip tai suprantama 
pagal SESV 263 straipsnį, yra pagrįsta 
pirmąją sąvoką aiškinti pagal antrąją.
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vidaus peržiūros taikymo sritį neįtraukti 
tokių ne teisėkūros procedūra priimamų 
aktų nuostatų, dėl kurių Sąjungos teisėje 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2021 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą Byloje T-9/19.

Pakeitimas 45
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant teisinio tikrumo, kad tam 
tikros nuostatos nebūtų įtrauktos į 
administracinio akto sąvoką, Sąjungos 
teisėje turi būti aiškiai reikalaujama 
priimti šių nuostatų įgyvendinimo aktus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukimu siekiama išvengti nuorodos į „įgyvendinimo aktus“, kas šiuo atveju apriboja 
teisės aktų, kurie gali būti peržiūrimi administracine tvarka, kategorijas. Žr. papildomą 
paaiškinimą, pateiktą 2 straipsnio 1 dalies g punkto pakeitime.

Pakeitimas 46
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant teisinio tikrumo, kad tam 
tikros nuostatos nebūtų įtrauktos į 
administracinio akto sąvoką, Sąjungos 

Išbraukta.
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teisėje turi būti aiškiai reikalaujama 
priimti šių nuostatų įgyvendinimo aktus;

Or. en

Pakeitimas 47
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant teisinio tikrumo, kad tam 
tikros nuostatos nebūtų įtrauktos į 
administracinio akto sąvoką, Sąjungos 
teisėje turi būti aiškiai reikalaujama 
priimti šių nuostatų įgyvendinimo aktus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant teisinio tikrumo, kad tam 
tikros nuostatos nebūtų įtrauktos į 
administracinio akto sąvoką, Sąjungos 
teisėje turi būti aiškiai reikalaujama 
priimti šių nuostatų įgyvendinimo aktus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos užsakyto tyrimo 
(https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/Final_study_EU_implemention_environmental
_matters_2019.pdf), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Orhuso reglamentą, kontekste 
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nustatyta, kad „atliekant tyrimą surinkti duomenys apie teisinių pagrindų, dėl kurių 
neišvengiamai bus priimti nacionaliniai įgyvendinimo aktai, skaičių, nėra įtikinami.“ Jeigu 
Komisijos generaliniai direktoratai nėra tikri dėl to, kiek ir kuriems iš jų būtų atliktas 
poveikio vertinimas, neaišku, kaip tai turėtų užtikrinti teisinį tikrumą visiems.

Pakeitimas 49
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't 
Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant teisinio tikrumo, kad tam 
tikros nuostatos nebūtų įtrauktos į 
administracinio akto sąvoką, Sąjungos 
teisėje turi būti aiškiai reikalaujama 
priimti šių nuostatų įgyvendinimo aktus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't 
Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
prašant peržiūrėti Sąjungos lygmens 
įgyvendinimo priemonę, gali būti prašoma 
peržiūrėti tas administracinio akto 
nuostatas, dėl kurių Sąjungos teisėje 
aiškiai reikalaujama patvirtinti 
įgyvendinimo priemones Sąjungos 
lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 51
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
prašant peržiūrėti Sąjungos lygmens 
įgyvendinimo priemonę, gali būti prašoma 
peržiūrėti tas administracinio akto 
nuostatas, dėl kurių Sąjungos teisėje 
aiškiai reikalaujama patvirtinti 
įgyvendinimo priemones Sąjungos 
lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 
taikomas aktams, priimtiems pagal 
aplinkos apsaugos teisę. Tačiau Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 dalis apima 
galimybę užginčyti aktus, kuriais 
pažeidžiamos su aplinkos apsauga 
susijusios įstatymų nuostatos. Todėl būtina 
paaiškinti, kad vidaus peržiūrą reikėtų 
atlikti siekiant patikrinti, ar administraciniu 
aktu pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė;

(9) Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 
taikomas aktams, priimtiems pagal 
aplinkos apsaugos teisę. Tačiau Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 dalis apima 
galimybę užginčyti aktus, kuriais 
pažeidžiamos su aplinkos apsauga 
susijusios įstatymų nuostatos. Todėl, 
laikantis Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikos, būtina paaiškinti, kad 
vidaus peržiūrą reikėtų atlikti siekiant 
patikrinti, ar administraciniu aktu, 
atsižvelgiant į jame nustatytus tikslus, 
daromas tiesioginis reikšmingas poveikis 
aplinkos apsaugos teisei, kaip nurodyta 2 
straipsnio 1 dalies f punkte; 

Or. de
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Pakeitimas 53
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) įspėja, kad piktnaudžiavimas teise 
kreiptis į teismą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 gali nulemti Sutartyse 
įtvirtintų principų pažeidimą ir subjektų, 
kurie nėra įpareigoti tai daryti, 
neproporcingą poveikį Sąjungos teisės 
formulavimui;

Or. pl

Pakeitimas 54
Andreas Glück, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis dėl jų poveikio gali 
būti pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 
Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis pažeidžiama 
aplinkos apsaugos teisė, būtina apsvarstyti, 
ar tokios nuostatos turi tiesioginį poveikį 
Sąjungos aplinkos politikos tikslų, 
nustatytų SESV 191 straipsnyje, 
įgyvendinimui. Todėl vidaus peržiūros 
mechanizmas taip pat turėtų apimti aktus, 
priimtus įgyvendinant ne tik Sąjungos 
aplinkos politiką, bet ir kitas politikos 
kryptis;

Or. en

Pagrindimas

Autorius siūlo naudoti siauresnę formuluotę, kad būtų įvykdyti Konvencijos reikalavimai, 
daugiau nei būtina nepažeidžiant trečiųjų šalių – valstybinių ir privačių – teisinio tikrumo.
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Pakeitimas 55
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis dėl jų poveikio gali 
būti pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 
Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis gali būti 
pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 
Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

Or. en

Pagrindimas

Susirūpinimą kelia aplinkos teisei prieštaraujančios nuostatos, o ne jų poveikis. Todėl frazę 
„dėl jų poveikio“ reikia išbraukti.

Pakeitimas 56
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis dėl jų poveikio gali 
būti pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis gali būti 
pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 
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Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

Or. en

Pakeitimas 57
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinant, ar administraciniame akte 
yra nuostatų, kuriomis dėl jų poveikio gali 
būti pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė, 
būtina apsvarstyti, ar tokios nuostatos gali 
turėti neigiamą poveikį Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Todėl vidaus 
peržiūros mechanizmas taip pat turėtų 
apimti aktus, priimtus įgyvendinant ne tik 
Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

(10) vertinant, ar administraciniu aktu 
tiesiogiai siekiama padaryti reikšmingą 
poveikį aplinkos apsaugos teisei, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies f punkte, 
būtina apsvarstyti, ar jame nustatytais 
tikslais nurodomas reikšmingas 
neigiamas poveikis Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų, nustatytų SESV 191 
straipsnyje, įgyvendinimui. Kai konkretūs 
tikslai susiję su reikšmingu neigiamu 
poveikiu, vidaus peržiūros mechanizmas 
prireikus taip pat gali būti taikomas 
aktams, priimtiems įgyvendinant ne tik 
Sąjungos aplinkos politiką, bet ir kitas 
politikos kryptis;

Or. pl

Pakeitimas 58
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) visi administracinės ir (arba) 
teisminės kontrolės procedūriniai 
terminai turėtų būti taikomi tik tada, kai 
suinteresuotieji asmenys faktiškai sužino 
apie ginčijamo administracinio akto, 
susijusio su aplinkos teisės saugomais 



AM\1226706LT.docx 29/85 PE689.651v02-00

LT

svarbiais visuomenės interesais, turinį, 
ypač tais atvejais, kai atskiras 
administracinis aktas yra nebeaktualus. 
Tai būtina siekiant išvengti praktikos, 
kuri galėtų prieštarauti Orhuso 
konvencijos 9 straipsniui ir ESTT 
praktikai (žr. 2019 m. lapkričio 12 d. 
Teismo sprendimą byloje C-261/18, 
Komisija prieš Airiją1).
__________________
12019 m. lapkričio 12 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas, C-261/18, Komisija 
prieš Airiją, ECLI:EU:C:2019:955.

Or. en

Pakeitimas 59
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
dviprasmiškumą ir siaurą aplinkos 
apsaugos taikymo sritį, reikalinga 
visuomenės dalyvavimo rengiant 
Sąjungos teisę priemonė. Todėl Komisija 
turėtų pateikti pasiūlymą, kaip ištaisyti šią 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 60
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) remiantis ESTT praktika1a, 
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valstybės pagalba veiklai, kuri 
prieštarauja ES aplinkos teisės normoms, 
negali būti laikoma suderinama su vidaus 
rinka. Todėl Reglamento (EB) Nr. 
1367/2006 2 straipsnio 2 dalyje pateikta 
administracinio akto apibrėžtis taip pat 
turėtų apimti Europos Komisijos 
priemones pagal SESV 106 ir 107 
straipsnius.
__________________
1a 2020 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo Austrija prieš 
Komisiją, C-594/18 P, 
ECLI:ES:C:2020:742, 42 - 44 punktai

Or. en

Pakeitimas 61
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kaip patvirtinta ESTT praktika1a, 
valstybės pagalba veiklai, kuri 
prieštarauja ES aplinkos teisės normoms, 
negali būti laikoma suderinama su vidaus 
rinka. Todėl priemonėms, kurių Komisija 
imasi pagal SESV 106 ir 107 straipsnius, 
turėtų būti taikoma administracinio akto 
apibrėžtis, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1367/2006.
__________________
1a 2020 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo Austrija prieš 
Komisiją, C-594/18 P, 
ECLI:ES:C:2020:742, 42 - 44 punktai

Or. en
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Pakeitimas 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kaip patvirtinta ESTT praktika1a, 
valstybės pagalba veiklai, kuri 
prieštarauja ES aplinkos teisės normoms, 
negali būti laikoma suderinama su vidaus 
rinka. Todėl priemonėms, kurių Komisija 
imasi pagal SESV 106 ir 107 straipsnius, 
turėtų būti taikoma administracinio akto 
apibrėžtis, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1367/2006.
__________________
1a 2020 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo Austrija prieš Komisiją, 
C-594/18 P, ECLI:ES:C:2020:742, 42 - 44 
punktai.

Or. en

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, kuria pritariama 2 straipsnio 2 dalies pakeitimui, kuriuo 
siekiama, kad Komisijos sprendimai dėl valstybės pagalbos būtų tinkami administracinei 
peržiūrai.

Pakeitimas 63
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisija sprendžia dėl valstybės 
pagalbos suderinamumo su Sąjungos 
teise, be kita ko, aplinkos srityje. Todėl 
priemonėms, kurių Komisija imasi pagal 
SESV 106 ir 107 straipsnius, turėtų būti 
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taikoma administracinio akto apibrėžtis, 
kaip apibrėžta šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 64
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) pažymi, kad su Orhuso konvencija 
susijusių peržiūros prašymų patenkinimo 
sąnaudos ir administracinė našta gali 
gerokai išaugti;

Or. pl

Pakeitimas 65
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Sirpa 
Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) į peržiūros procedūros taikymo 
sritį pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 reikėtų įtraukti tiek 
ginčijamo akto materialųjį, tiek 
procedūrinį teisėtumą. Vadovaujantis 
ESTT jurisprudencija, procesas pagal 
SESV 263 straipsnio 4 dalį ir Reglamento 
(EB) Nr. 1367/2006 12 straipsnį negali 
būti grindžiamas motyvais ar įrodymais, 
kurių nėra prašyme dėl peržiūros, nes kitu 
atveju Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 10 
straipsnio 1 dalyje esančio reikalavimo, 
susijusio su tokio peržiūros prašymo 
pagrindimo pareiškimu, tikslas taptų 
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nereikalingas, o prašymu pradėtos 
procedūros objektas būtų pakeistas1a;
__________________
1a2019 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo TesbioTech eV ir kiti 
prieš Komisiją, C-82/17 P, 
ECLI:EU:C:2019:719, 39 punktas.

Or. en

Pakeitimas 66
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) į peržiūros procedūros taikymo 
sritį pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 reikėtų įtraukti tiek 
ginčijamo akto materialųjį, tiek 
procedūrinį teisėtumą. Vadovaujantis 
ESTT jurisprudencija, procesas pagal 
SESV 263 straipsnio 4 dalį ir Reglamento 
(EB) Nr. 1367/2006 12 straipsnį negali 
būti grindžiamas motyvais ar įrodymais, 
kurių nėra prašyme dėl peržiūros, nes kitu 
atveju Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 10 
straipsnio 1 dalyje esančio reikalavimo, 
susijusio su tokio peržiūros prašymo 
pagrindimo pareiškimu, tikslas taptų 
nereikalingas, o prašymu pradėtos 
procedūros objektas būtų pakeistas1a;
__________________
1a2019 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo TesBio Tech eV ir kiti 
prieš Komisiją, C-82/17 P, 
ECLI:EU:C:2019:719, 39 punktas.

Or. en

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, kuria remiamas 12 straipsnis siekiant užtikrinti veiksmingas 
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teisių gynimo priemones.

Pakeitimas 67
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 4 
dalyje reikalaujama, kad teismo procesas 
pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
dalį nebūtų pernelyg brangus. Siekiant 
užtikrinti, kad teismo procesai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 12 
straipsnį nebūtų pernelyg brangūs ir kad 
pareiškėjas galėtų numatyti išlaidų dydį, 
Sąjungos institucijos ar organai turėtų 
pateikti tik pagrįstus prašymus dėl išlaidų 
ir visų pirma neturėtų būti leidžiama 
siekti perkelti išorės atstovavimo išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, kurioje pritariama 12 straipsniui dėl NVO patiriamų pernelyg 
brangių proceso išlaidų vengimo.

Pakeitimas 68
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Sirpa 
Pietikäinen, Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Orhuso konvencijos 9 straipsnio 4 
dalyje reikalaujama, kad teismo procesas 
pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 
dalį nebūtų pernelyg brangus. Siekiant 
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užtikrinti, kad teismo procesai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 12 
straipsnį nebūtų pernelyg brangūs ir kad 
pareiškėjas galėtų numatyti išlaidų dydį, 
Sąjungos institucijos ar organai turėtų 
pateikti tik pagrįstus prašymus dėl išlaidų 
ir visų pirma neturėtų būti leidžiama 
siekti perkelti išorės atstovavimo išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 69
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Manuel Bompard, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) atsižvelgiant į svarbų 
aplinkosaugos NVO vaidmenį didinant 
informuotumą ir imantis teisinių veiksmų, 
Sąjungos institucijos ar įstaigos turėtų 
joms suteikti tinkamą finansinę paramą ir 
užtikrinti, kad jos turėtų visas galimybes 
kreiptis į teismą ir gauti informaciją bei 
galėtų visapusiškai dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 70
Jens Gieseke, Norbert Lins, Christine Schneider, Stefan Berger, Pernille Weiss, Jessica 
Polfjärd, Dennis Radtke

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Nacionalinės priemonės, 
pavyzdžiui, valstybės pagalbos teikimo 
priemonės, gali būti ginčijamos 
nacionaliniuose teismuose, nes institucija, 
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kompetentinga suteikti pagalbą, yra 
valstybės narės institucija ar įstaiga. 
Atsižvelgiant į Sąjungos ir jos valstybių 
narių kompetencijos atskyrimą, Komisijos 
sprendimais dėl valstybės pagalbos 
siekiama tik kontroliuoti suderinamumą 
su vidaus rinka, kaip apibrėžta SESV 107 
straipsnio 3 dalies c punkte, ir jiems gali 
būti taikoma teisminė kontrolė pagal 
SESV 263 straipsnį ir SESV 267 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Sutartis ir jose nustatytą kompetencijos pasidalijimą tarp Sąjungos ir jos 
valstybių narių rengiant valstybės pagalbos schemas, Sąjungos vykdoma valstybės pagalbos 
kontrolė apsiriboja vidaus rinkos apsauga nuo konkurencijos iškraipymo, kuris gali atsirasti 
dėl nacionalinių sprendimų (nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu) skirti valstybės pagalbą 
nacionalinės politikos sprendimams įgyvendinti, o šiuos nacionaliniu lygmeniu priimtus 
sprendimus galima ginčyti nacionaliniuose teismuose.

Pakeitimas 71
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Šiuo reglamentu nustatomos 
bendrosios nuostatos, taikymo sritis ir 
apibrėžtys, susijusios su teise gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimu 
priimant sprendimus ir teise kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 
Sąjungos lygmeniu. Tai yra tinkama, 
suteikia teisinio apibrėžtumo ir padidina 
Bendrijos institucijų ir organų priimtų 
įgyvendinimo priemonių skaidrumą, kiek 
tai susiję su Orhuso konvencija 
prisiimtais įsipareigojimais.

Or. en
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Pakeitimas 72
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Manuel Bompard, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija atkreipia dėmesį į 
Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
išvadas, kad ESTT praktika, susijusi su 
„tiesioginės ir konkrečios svarbos“ 
aiškinimu, trukdo visapusiškai laikytis 
Orhuso konvencijos ir turėtų būti 
peržiūrėta1a.
__________________
1a Žr. Atitikties Orhuso konvencijai 
komiteto išvadas byloje ACCC/C/2008/32, 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html. 
Žr. Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
rekomendaciją ACCC/M/2017/3, paskelbtą 
https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_
european-union. 

Or. en

Pakeitimas 73
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) svarstydama prašymą atlikti vidaus 
peržiūrą, Sąjungos institucija ar organas, 
prieš priimdami sprendimą, turėtų 
išklausyti visas susijusias šalis, įskaitant 
visas įmones ar valdžios institucijas, 
kurioms atitinkamas prašymas turi 
tiesioginės įtakos;

Or. pl
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Pakeitimas 74
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) į peržiūros procedūros taikymo 
sritį pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 reikėtų įtraukti tiek 
ginčijamo akto materialųjį, tiek 
procedūrinį teisėtumą. Procesas, 
vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 1367/2006 12 straipsniu, negali būti 
grindžiamas prašyme nenurodytais 
motyvais ir įrodymais, nes Reglamento 
(EB) Nr. 1367/2006 10 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto reikalavimo nurodyti prašymo 
priežastis tikslas taptų nereikalingas, o 
prašymu pradėtos procedūros objektas 
būtų pakeistas;

Or. pl

Pakeitimas 75
Michal Wiezik, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti, kad teismo 
procesai pagal Reglamento (EB) Nr. 
1367/2006 12 straipsnį nebūtų pernelyg 
brangūs ir kad pareiškėjas galėtų 
numatyti išlaidas, ES institucijos ar 
organai turėtų pateikti tik pagrįstus 
prašymus dėl išlaidų kai jie sėkmingai 
bylinėjasi, o ypač neturėtų būti leidžiama 
siekti perkelti išorės atstovavimo išlaidas;
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Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencijos 9 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad teismo procesas pagal Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 dalį nebūtų pernelyg brangus, o kadangi šia peržiūra siekiama 
suderinimo su Konvencija, ši nuostata įterpiama kaip konstatuojamoji dalis ir straipsnis.

Pakeitimas 76
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Visų pirma pažymi, kad pagal 
reglamentą negalima suteikti teisės 
pareikšti ieškinį (locus standi) kitiems 
subjektams nei kompetentingos 
nevyriausybinės organizacijos. Tai de 
facto visos ES mastu sukeltų actio 
popularis, o tai iš esmės galėtų turėti labai 
neigiamą poveikį ES institucijų 
sprendimų priėmimo procesui, kuris taip 
pat yra svarbus ir valstybėms narėms. 
Orhuso konvencijoje nereikalaujama, kad 
ją pasirašiusios šalys nustatytų actio 
popularis;

Or. pl

Pakeitimas 77
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) pažymi, kad nepažiedžiant 
Sutarčių nėra įmanoma užginčyti 
valstybių narių lygmeniu priimtų 
įgyvendinimo aktų, kurie yra priimami 
remiantis ES teisės aktais.
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 Taip būtų pažeistas nacionalinių teismų, 
kurie yra ir ES teismai, autonomijos 
principas;

Or. pl

Pakeitimas 78
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma teisės į gerą administravimą (41 
straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 41 ir 47 straipsnių 
taikymas ir taip prisidedama prie teisinės 
valstybės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 2 straipsnyje;

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma aplinkos apsaugos principo (37 
straipsnis), teisės į gerą administravimą 
(41 straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos aplinkos apsaugos 
klausimais veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 41 ir 47 straipsnių 
taikymas ir taip prisidedama prie teisinės 
valstybės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 2 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 79
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma teisės į gerą administravimą (41 
straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 41 ir 47 straipsnių 
taikymas ir taip prisidedama prie teisinės 
valstybės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 2 straipsnyje;

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma aplinkos apsaugos principo (37 
straipsnis), teisės į gerą administravimą 
(41 straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos aplinkos apsaugos 
klausimais veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 41 ir 47 straipsnių 
taikymas ir taip prisidedama prie teisinės 
valstybės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 2 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 80
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma teisės į gerą administravimą (41 
straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 41 ir 47 straipsnių 
taikymas ir taip prisidedama prie teisinės 
valstybės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 2 straipsnyje;

(14) šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų 
pirma aplinkos apsaugos principo (37 
straipsnis), teisės į gerą administravimą 
(41 straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 
straipsnis). Šiuo reglamentu prisidedama 
prie Sąjungos administracinės ir teisminės 
peržiūros sistemos veiksmingumo, todėl 
sustiprinamas Chartijos 37, 41 ir 47 
straipsnių taikymas ir taip prisidedama prie 
teisinės valstybės, įtvirtintos Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 
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straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 81
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones ES arba nacionaliniu 
lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
turi teisinį poveikį ir kurio nuostatos dėl 
savo poveikio gali pažeisti aplinkos 
apsaugos teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 
dalies f punkte;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų įtraukti visi teisės aktai, galintys pažeisti aplinkos teisės 
aktus. Akreditavimo komitetas savo rekomendacijose ES 
(https://unece.org/sites/default/files/2021-02/M3_EU_advice_12.02.2021.pdf) siūlo, kad 
„atitinkama Šalis iš siūlomo pakeitimo turėtų išbraukti žodį „įpareigojantis“, ...kadangi 
Komisija siekia suderinimo su Orhuso konvencija, žodžio „įpareigojantis“ buvimas nėra 
suprantamas ir šis žodis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 82
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones ES arba nacionaliniu 
lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra įpareigojantis, ir kurio nuostatos dėl 
savo poveikio gali pažeisti aplinkos 
apsaugos teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 
dalies f punkte;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų būti paprasta ir lengvai suprantama. Be to, jame turėtų būti nustatyta 
bendra taisyklė. Visos išimtys turėtų būti paaiškintos 10 straipsnyje.

Pakeitimas 83
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo poveikio 
gali pažeisti aplinkos apsaugos teisę, 
apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f punkte, 
išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl kurių 
Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
turi teisinį poveikį trečiosioms šalims ir 
kurio nuostatos gali pažeisti aplinkos 
apsaugos teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 
dalies f punkte;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad būtų įtraukti visi teisės aktai, galintys pažeisti aplinkos teisę. Dėl 
frazės „teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį poveikį“ praeityje buvo nepagrįstai atsisakyta 
patenkinti prašymus dėl vidaus peržiūros. Išbraukus formuluotę, susijusią su „įgyvendinimo 
priemonėmis“, nėra įtraukiama jokių naujų apribojimų NVO reikšti savo poziciją. Daroma 
klaidinga prielaida, kad NVO gali ginčyti ES aktus, kuriems reikalingos nacionalinės 
įgyvendinimo priemonės, kreipdamosi į nacionalinius teismus ir nagrinėdamos prašymus 
priimti prejudicinį sprendimą, o teisiniai ir praktiniai apribojimai yra riboti.

Pakeitimas 84
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Petros Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo poveikio 
gali pažeisti aplinkos apsaugos teisę, 
apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f punkte, 
išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl kurių 
Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
turi teisinį poveikį trečiosioms šalims ir 
kurio nuostatos gali pažeisti aplinkos 
apsaugos teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 
dalies f punkte;

Or. en

Pakeitimas 85
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones ES arba nacionaliniu 
lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
turi teisinį poveikį ir kurio nuostatos dėl 
savo poveikio trečiosioms šalims, gali 
pažeisti aplinkos apsaugos teisę, apibrėžtą 
2 straipsnio 1 dalies f punkte;

Or. en

Pakeitimas 86
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
1 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones ES arba nacionaliniu 
lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį arba juo to siekiama, ir kurio 
nuostatos dėl savo poveikio gali pažeisti 
aplinkos apsaugos teisę, apibrėžtą 2 
straipsnio 1 dalies f punkte;

Or. en

Pakeitimas 87
Jens Gieseke, Pernille Weiss, Norbert Lins, Christine Schneider, Stefan Berger, Jessica 
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Polfjärd, Dennis Radtke

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
individualios apimties teisėkūros 
procedūra priimtas aktas, kuris yra teisiškai 
įpareigojantis ir turi išorinį poveikį ir kurio 
nuostatos dėl savo poveikio gali pažeisti 
aplinkos apsaugos teisę, apibrėžtą 2 
straipsnio 1 dalies f punkte, išskyrus tas šio 
akto nuostatas, dėl kurių Sąjungos teisėje 
aiškiai reikalaujama patvirtinti 
įgyvendinimo priemones ES arba 
nacionaliniu lygmeniu“;

Or. en

Pakeitimas 88
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kurio 
nuostatos dėl savo poveikio gali pažeisti 
aplinkos apsaugos teisę, apibrėžtą 2 
straipsnio 1 dalies f punkte, išskyrus tas šio 
akto nuostatas, dėl kurių Sąjungos teisėje 
aiškiai reikalaujama patvirtinti 
įgyvendinimo priemones ES arba 
nacionaliniu lygmeniu;“;

Or. es
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Pagrindimas

Teisiškai neįpareigojančiuose administraciniuose aktuose gali būti pateikiamos orientacinės 
Sąjungos aplinkos politikos gairės, taigi jos gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, todėl labai 
svarbu užtikrinti, kad piliečiai galėtų reikalauti juos peržiūrėti. Be to, dėl nuorodos į tai, kad 
administraciniai aktai turi turėti išorinį poveikį, gali atsirasti teisinis netikrumas.

Pakeitimas 89
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kuris, atsižvelgiant į jame 
nustatytus tikslus, daro tiesioginį 
reikšmingą poveikį aplinkos apsaugos 
teisei, apibrėžtai 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

Or. de

Pakeitimas 90
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
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yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį, ir atsižvelgiant į jame nustatytus 
tikslus, yra tiesiogiai skirtas daryti 
reikšmingą poveikiui aplinkos teisės 
srityje ir kurio nuostatos tikrai dėl savo 
poveikio gali labai pažeisti aplinkos 
apsaugos teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 
dalies f punkte, išskyrus tas šio akto 
nuostatas, dėl kurių Sąjungos teisėje aiškiai 
reikalaujama patvirtinti įgyvendinimo 
priemones ES arba nacionaliniu lygmeniu;

Or. pl

Pagrindimas

Keičiamas pirminis tekstas: „Administracinis aktas“ – tai Bendrijos institucijos ar organo 
priimta individualiai taikoma priemonė pagal aplinkos apsaugos teisę, kuri yra teisiškai 
įpareigojanti ir turi išorinį poveikį; aktas turi būti kruopščiai suformuluotas taip, kad 
praktiškai nebūtų galima pažeisti Sutarčių.

Pakeitimas 91
Andreas Glück, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;“;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos tiesiogiai 
pažeidžia aplinkos apsaugos teisę, 
apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f punkte, 
išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl kurių 
Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu“;

Or. en
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Pagrindimas

Autorius siūlo naudoti siauresnę formuluotę, kad būtų įvykdyti Konvencijos reikalavimai, 
daugiau nei būtina nepažeidžiant trečiųjų šalių – valstybinių ir privačių – teisinio tikrumo.

Pakeitimas 92
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:

2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos institucija 
arba organas, vykdantis administracinės 
peržiūros organo funkcijas, arba jo 
neveikimo, pavyzdžiui, pagal:

„2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos institucija 
arba organas, pagal:

Or. en

Pakeitimas 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:

2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos 
institucija arba organas, vykdantis 
administracinės peržiūros organo 
funkcijas, arba jo neveikimo, pavyzdžiui, 

„2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Sąjungos institucija 
arba organas, pagal:



PE689.651v02-00 50/85 AM\1226706LT.docx

LT

pagal:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinamas aiškus valstybės pagalbos sprendimų pašalinimas iš vidaus 
kontrolės ir užtikrinama, kad išimčių sąrašas būtų išsamus.

Pakeitimas 94
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:

2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos 
institucija arba organas, vykdantis 
administracinės peržiūros organo 
funkcijas, arba jo neveikimo, pavyzdžiui, 
pagal:

„2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Sąjungos institucija 
arba organas, pagal:

Or. en

Pakeitimas 95
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:

2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos institucija 
arba organas, vykdantis administracinės 
peržiūros organo funkcijas, arba jo 
neveikimo, pavyzdžiui, pagal:

„2. Administraciniai aktai ir 
administracinis neveikimas neapima 
priemonių, kurių imasi Bendrijos institucija 
arba organas, vykdantis administracinės 
peržiūros organo funkcijas, arba jo 
neveikimo, pagal:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinamas aiškus valstybės pagalbos sprendimų pašalinimas iš vidaus 
peržiūros (a dalis) ir pateikiamas išsamus sąrašas, kad būtų lengviau laikytis Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 dalies atsižvelgiant į ACCC išvadas, rekomendacijas ir 
susirūpinimą keliančius klausimus bylose ACCC/C/2008/32 ir ACCC/C/2015/128.

Pakeitimas 96
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) Sutarties 81, 82, 86 ir 87 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

„a) Sutarties 101 ir 102 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

Or. en

Pagrindimas

Nurodytų straipsnių numerių atnaujinimas ir šių sprendimų dėl valstybės pagalbos (SESV 106 
ir 107 straipsniai) įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį

Pakeitimas 97
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) Sutarties 81, 82, 86 ir 87 
straipsnius (konkurencijos taisyklės);

„a) SESV 101 ir 102 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinamas aiškus valstybės pagalbos sprendimų pašalinimas iš vidaus 
kontrolės ir užtikrinama, kad išimčių sąrašas būtų išsamus.

Pakeitimas 98
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Milan Brglez, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) Sutarties 81, 82, 86 ir 87 
straipsnius (konkurencijos taisyklės);

„a) SESV 101 ir 102 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

Or. en

Pakeitimas 99
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld



AM\1226706LT.docx 53/85 PE689.651v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b. 2 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) Sutarties 81, 82, 86 ir 87 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

„a) Sutarties 81 ir 82 straipsnius 
(konkurencijos taisyklės);

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinamas aiškus valstybės pagalbos sprendimų pašalinimas iš vidaus 
peržiūros (a dalis) ir pateikiamas išsamus sąrašas, kad būtų lengviau laikytis Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 3 dalies atsižvelgiant į ACCC išvadas, rekomendacijas ir 
susirūpinimą keliančius klausimus bylose ACCC/C/2008/32 ir ACCC/C/2015/128.

Pakeitimas 100
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1c. 2 straipsnio 2 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) Sutarties 226 ir 228 straipsnius 
(pažeidimo procedūra);

„b)Sutarties 258, 259 ir 260 straipsnius 
(pažeidimo procedūra);

Or. en

Pakeitimas 101
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1d. 4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa iš 
dalies keičiama taip:

Bendrijos institucijos ir organai su jų 
funkcijomis susijusią ir jų turimą 
informaciją apie aplinką parengia taip, kad 
ją būtų galima aktyviai ir sistemiškai 
platinti visuomenei, ypač kompiuterinių 
telekomunikacijų ir (arba) elektroninių 
technologijų priemonėmis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 11 
straipsnio 1 ir 2 dalis ir 12 straipsnį. Jie šią 
informaciją apie aplinką palaipsniui 
pateikia elektroninėse duomenų bazėse, 
kurios yra lengvai prieinamos visuomenei 
viešaisiais telekomunikacijų tinklais. Tuo 
tikslu jie pateikia savo turimą informaciją 
apie aplinką duomenų bazėse ir aprūpina 
jas reikalinga paieškos pagalba ir kita 
programine įranga, skirta padėti 
visuomenei rasti jai reikalingą 
informaciją.

Bendrijos institucijos ir organai su jų 
funkcijomis susijusią ir jų turimą 
informaciją apie aplinką parengia taip, kad 
ją būtų galima aktyviai ir sistemiškai 
platinti visuomenei, ypač kompiuterinių 
telekomunikacijų ir (arba) elektroninių 
technologijų priemonėmis pagal 
Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 11 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
12 straipsnį. Jie šią informaciją apie 
aplinką pateikia palaipsniui ir, kai tai 
įmanoma, elektroninėse duomenų bazėse, 
kurios yra lengvai prieinamos visuomenei 
viešaisiais telekomunikacijų tinklais. Tuo 
tikslu jie pateikia savo turimą informaciją 
apie aplinką duomenų bazėse ir aprūpina 
jas reikalinga paieškos pagalba ir kita 
programine įranga, skirta padėti 
visuomenei rasti jai reikalingą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 102
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1e. 4 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:



AM\1226706LT.docx 55/85 PE689.651v02-00

LT

2. Skelbtina ir platintina informacija 
apie aplinką turi būti atitinkamai 
atnaujinama. Be Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
dokumentų, duomenų bazėse ar registruose 
turi būti pateikiami:

„2. Skelbtina ir platintina informacija 
apie aplinką turi būti atitinkamai 
atnaujinama. Be Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
dokumentų, duomenų bazėse ar registruose 
kaip galima greičiau turi būti pateikiami:

Or. en

Pakeitimas 103
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 f punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1f. 4 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) aplinkosaugos arba su aplinkosauga 
susijusių tarptautinių sutarčių, konvencijų 
arba susitarimų bei Bendrijos teisės aktų 
tekstai ir su aplinka susijusių politikos 
sričių, planų ir programų tekstai;

„a) aplinkosaugos arba su aplinkosauga 
susijusių tarptautinių sutarčių, taip pat 
derybų įgaliojimų ir (arba) direktyvų, 
susijusių su sutartimis, konvencijomis ir 
susitarimais, darančiais poveikį aplinkai, 
konvencijų arba susitarimų bei Sąjungos 
teisės ir administracinių aktų tekstai ir su 
aplinka susijusių politikos sričių, planų ir 
programų tekstai;

Or. en

Pakeitimas 104
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 g punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1g. 4 straipsnio 2 dalyje įterpiamas 
aa punktas:
„aa) faktinė medžiaga, pavyzdžiui, 
Sąjungos institucijos, Sąjungos organo ar 
trečiųjų šalių parengti moksliniai tyrimai 
ir vertinimai, kuriais siekiama pagrįsti su 
aplinka susijusių sprendimų priėmimo 
procedūras;“

Or. en

Pakeitimas 105
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 h punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1h. 4 straipsnio 2 dalyje įterpiamas 
ab punktas:
„ab) valstybių narių pozicijos, išreikštos 
sprendimų priėmimo procedūrose, po 
kurių priimami Sąjungos teisės aktai ir 
administraciniai aktai dėl aplinkos 
apsaugos arba su ja susiję;“

Or. en

Pakeitimas 106

Verts/ALE frakcijos vardu
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Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1i. 4 straipsnio 2 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) a punkte nurodytų dokumentų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitos, kai 
Bendrijos institucijos arba organai jas 
parengia ar saugo elektronine forma;

„b) a punkte nurodytų dokumentų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitos, kai 
Sąjungos institucijos arba organai jas 
parengia ar saugo elektronine forma, 
įskaitant užbaigtas ataskaitas, susijusias 
su Sąjungos institucijų ir įstaigų 
valstybėse narėse atliktais auditais bei 
patikrinimais;“

Or. en

Pakeitimas 107
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 j punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1j 4 straipsnio 2 dalies c punktas iš 
dalies keičiamas taip:

c) priemonės, kurių imamasi taikant 
procedūras Bendrijos teisės pažeidimo 
atveju nuo pagrįstos nuomonės 
pareiškimo etapo pagal Sutarties 226 
straipsnio 1 dalį;

„c) priemonės, kurių imamasi ir 
dokumentai, kuriais buvo apsikeista 
taikant procedūras Sąjungos teisės 
pažeidimo atveju nuo oficialaus 
pranešimo etapo pagal Sutarties 
258 straipsnio 1 dalį;

Or. en
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Pakeitimas 108
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 k punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1k. 4 straipsnio 2 dalies f punktas iš 
dalies keičiamas taip:

f) leidimai, darantys reikšmingą įtaką 
aplinkai, ir susitarimai aplinkosaugos 
srityje arba nuoroda, kur galima kreiptis 
dėl tokios informacijos arba ją rasti;

„f) leidimai, darantys reikšmingą įtaką 
aplinkai, ir susitarimai aplinkosaugos 
srityje, o taip pat informacija ir (arba) 
tyrimai, kuriais jie grindžiami, arba 
nuoroda, kur galima kreiptis dėl tokios 
informacijos arba ją rasti;

Or. en

Pakeitimas 109
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 l punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
4 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1l. 4 straipsnio 2 dalyje įterpiamas 
ga punktas:
„ga) lentelės, parengtos vykstančioms 
tarpinstitucinėms deryboms, taip pat 
poveikio vertinimo ataskaitos, susijusios 
su aplinkosaugos klausimais numatytomis 
teisėkūros iniciatyvomis.“
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Or. en

Pakeitimas 110
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Sirpa 
Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 m punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1m. 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Reglamento (EB) Nr. 1049/20011a 
4 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirtoje 
įtraukoje ir 4 straipsnio 2 dalies trečioje 
įtraukoje numatytomis išimtimis negalima 
remtis teikiant prašymus pateikti 
informaciją apie aplinką. Sąjungos 
institucija ar organas gali atsisakyti 
suteikti galimybę susipažinti su turima 
informacija apie aplinką, jei jos 
atskleidimas pakenktų drausminės 
procedūros tikslui.
__________________
1a2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL 
L 145, 2001 5 31, p. 43).

Or. en

Pagrindimas

Į esamo reglamento 6 straipsnį įtraukiama nauja 2a dalis.

Pakeitimas 111
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
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Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 n punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1n. 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2b. Reglamento (EB) Nr. 1049/20011a 
4 straipsnio 3 dalyje numatyta išimtimi 
negali būti remiamasi teikiant prašymus 
pateikti informaciją apie aplinką, jei 
prašymas yra susijęs su faktine medžiaga, 
pavyzdžiui, moksliniais tyrimais ir 
vertinimais, kuriuos Sąjungos institucija, 
įstaiga arba trečiosios šalys parengė kaip 
informaciją, naudotiną sprendimų 
priėmimo procedūroje.“
__________________
1a2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL 
L 145, 2001 5 31, p. 43).

Or. en

Pagrindimas

Į esamo reglamento 6 straipsnį įtraukiama nauja 2b dalis.

Pakeitimas 112
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bet kuri nevyriausybinė 
organizacija, atitinkanti 11 straipsnyje 

(1) Bet kuri nevyriausybinė 
organizacija, atitinkanti 11 straipsnyje 
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nustatytus kriterijus, turi teisę pateikti 
prašymą dėl vidaus peržiūros Sąjungos 
institucijai ar organui, priėmusiam 
administracinį aktą, arba įtariamo 
administracinio neveikimo atveju – tam, 
kuris turėjo priimti tokį aktą, remdamasi 
tuo, kad tokiu aktu arba neveikimu 
pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė.

nustatytus kriterijus, turi teisę pateikti 
prašymą dėl vidaus peržiūros Sąjungos 
institucijai ar organui, priėmusiam 
administracinį aktą, arba įtariamo 
administracinio neveikimo atveju – tam, 
kuris turėjo priimti tokį aktą, remdamasi 
tuo, kad tokiu aktu, atsižvelgiant į jame 
nustatytus tikslus, daromas tiesioginis 
reikšmingas poveikis arba, 
administracinio neveikimo atveju, 
daromas tiesioginis reikšmingas poveikis 
aplinkos apsaugos teisei, apibrėžtai 2 
straipsnio 1 dalies f punkte.

Or. de

Pakeitimas 113
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad administraciniu aktu 
arba administraciniu neveikimu gali būti 
pakenkta aplinkos apsaugos teisės tikslų 
įgyvendinimui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti, kad bet koks administracinis aktas, kuriuo pažeidžiama ES aplinkos 
teisė, gali būti peržiūrimas.
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Pakeitimas 114
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Bet kuri nevyriausybinė organizacija arba 
kiti visuomenės nariai, turintys 
pakankamai aplinkosauginių interesų ir 
atitinkantys 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Or. en

Pakeitimas 115
Andreas Glück, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu tiesiogiai pažeidžiama aplinkos 
apsaugos teisė, kaip apibrėžta 2 straipsnio 
1 dalies f punkte.
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Or. en

Pagrindimas

Autorius siūlo naudoti siauresnę formuluotę, kad būtų įvykdyti Konvencijos reikalavimai, 
daugiau nei būtina nepažeidžiant trečiųjų šalių – valstybinių ir privačių – teisinio tikrumo.

Pakeitimas 116
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Bet kuri nevyriausybinė organizacija arba 
kiti visuomenės nariai, atitinkantys 11 
straipsnyje nustatytus kriterijus, turi teisę 
pateikti prašymą dėl vidaus peržiūros 
Sąjungos institucijai ar organui, 
priėmusiam administracinį aktą, arba 
įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Or. en

Pakeitimas 117
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 

Bet kuri nevyriausybinė organizacija arba 
kiti visuomenės nariai, atitinkantys 11 
straipsnyje nustatytus kriterijus, turi teisę 



PE689.651v02-00 64/85 AM\1226706LT.docx

LT

vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

pateikti prašymą dėl vidaus peržiūros 
Sąjungos institucijai ar organui, 
priėmusiam administracinį aktą, arba 
įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Or. en

Pakeitimas 118
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri nevyriausybinė organizacija, 
atitinkanti 11 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, turi teisę pateikti prašymą dėl 
vidaus peržiūros Sąjungos institucijai ar 
organui, priėmusiam administracinį aktą, 
arba įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Bet kuri nevyriausybinė organizacija arba 
kiti visuomenės nariai, atitinkantys 11 
straipsnyje nustatytus kriterijus, turi teisę 
pateikti prašymą dėl vidaus peržiūros 
Sąjungos institucijai ar organui, 
priėmusiam administracinį aktą, arba 
įtariamo administracinio neveikimo 
atveju – tam, kuris turėjo priimti tokį aktą, 
remdamasi tuo, kad tokiu aktu arba 
neveikimu pažeidžiama aplinkos apsaugos 
teisė.

Or. en

Pakeitimas 119
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri nevyriausybinė 
organizacija, atitinkanti 11 straipsnyje 
nustatytus kriterijus, turi teisę pateikti 
prašymą dėl vidaus peržiūros Sąjungos 
institucijai ar organui, priėmusiam 
administracinį aktą, arba įtariamo 
administracinio neveikimo atveju – tam, 
kuris turėjo priimti tokį aktą, remdamasi 
tuo, kad tokiu aktu arba neveikimu 
pažeidžiama aplinkos apsaugos teisė.

1. Bet kuri nevyriausybinė 
organizacija, atitinkanti 11 straipsnyje 
nustatytus kriterijus, turi teisę pateikti 
prašymą dėl vidaus peržiūros Sąjungos 
institucijai ar organui, priėmusiam 
administracinį aktą, arba įtariamo 
administracinio neveikimo atveju – tam, 
kuris turėjo priimti tokį aktą, remdamasi 
tuo, kad tokiu aktu, atsižvelgiant į jame 
nustatytus tikslus, tiesiogiai siekiama 
padaryti tiesioginį poveikį arba neveikimu 
gali žymiai ir reikšmingai pažeisti 
aplinkos apsaugos teisę, kaip tai apibrėžta 
pagal 2 straipsnio 1 dalies f punktą.

Or. pl

Pakeitimas 120
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nėra teikiami prašymai atlikti 
administracinių aktų, kurių atveju pagal 
Sąjungos teisę aiškiai reikalaujama 
priimti Sąjungos arba nacionalinio 
lygmens įgyvendinimo priemones, 
nuostatų vidaus peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su administracinio akto apibrėžties pakeitimu.

Pakeitimas 121
Anna Zalewska



PE689.651v02-00 66/85 AM\1226706LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 10 straipsnio 1 dalyje įterpiamas 
šis punktas:
„Prašymas atlikti administracinio akto, 
kurio atveju pagal Sąjungos teisę aiškiai 
reikalaujama priimti Sąjungos arba 
nacionalinio lygmens įgyvendinimo 
priemones, nuostatų vidaus peržiūrą 
neteikiamas.

Or. pl

Pakeitimas 122
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija, prašydama peržiūrėti tą 
įgyvendinimo priemonę, taip pat gali 
prašyti peržiūrėti ne teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriam ši įgyvendinimo 
priemonė reikalinga, nuostatą.

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija arba kiti visuomenės nariai, 
prašydami peržiūrėti tą įgyvendinimo 
priemonę, taip pat gali prašyti peržiūrėti ne 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriam ši įgyvendinimo priemonė 
reikalinga, nuostatą.

Or. en
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Pakeitimas 123
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija, prašydama peržiūrėti tą 
įgyvendinimo priemonę, taip pat gali 
prašyti peržiūrėti ne teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriam ši įgyvendinimo 
priemonė reikalinga, nuostatą.

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija arba kiti visuomenės nariai, 
prašydami peržiūrėti tą įgyvendinimo 
priemonę, taip pat gali prašyti peržiūrėti ne 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriam ši įgyvendinimo priemonė 
reikalinga, nuostatą.

Or. en

Pakeitimas 124
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija, prašydama peržiūrėti tą 
įgyvendinimo priemonę, taip pat gali 
prašyti peržiūrėti ne teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriam ši įgyvendinimo 
priemonė reikalinga, nuostatą.

Kai administracinis aktas yra Sąjungos 
lygmens įgyvendinimo priemonė, kurią 
reikalaujama priimti kitu ne teisėkūros 
procedūra priimamu aktu, nevyriausybinė 
organizacija arba kiti visuomenės nariai, 
prašydami peržiūrėti tą įgyvendinimo 
priemonę, taip pat gali prašyti peržiūrėti ne 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriam ši įgyvendinimo priemonė 
reikalinga, nuostatą.

Or. en
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Pakeitimas 125
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks prašymas pateikiamas raštu ne vėliau 
kaip per aštuonias savaites po vėliausios iš 
šių datų – administracinio akto priėmimo, 
pranešimo apie jį ar jo paskelbimo datos, 
arba įtariamo neveikimo atveju – ne vėliau 
kaip per aštuonias savaites nuo tos dienos, 
kai jis turėjo būti priimtas. Prašyme 
nurodomi peržiūros pagrindai.

Toks prašymas pateikiamas raštu ne vėliau 
kaip per aštuonias savaites po vėliausios iš 
šių datų – administracinio akto priėmimo, 
pranešimo apie jį ar jo paskelbimo datos, 
arba įtariamo neveikimo atveju – per 
aštuonias savaites nuo tos dienos, kai jis 
turėjo būti priimtas. Prašyme nurodomi 
peržiūros pagrindai.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas išdėstomas aiškiau.

Pakeitimas 126
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Savo sprendimo motyvus 
Sąjungos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per šešiolika 
savaičių nuo prašymo gavimo.“;

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Savo sprendimo motyvus 
Sąjungos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per keturiolika 
savaičių nuo prašymo gavimo.“;

Or. en
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Pakeitimas 127
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Savo sprendimo motyvus 
Sąjungos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per šešiolika 
savaičių nuo prašymo gavimo;

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent:

a) prašymas yra aiškiai nepagrįstas,
b) sudaro priedangą politikos 
tikslams propaguoti;
c)  jis nėra skirtas tik Sąjungos 
piliečių gerovei ginti;
d) galėtų daryti didelę ir neigiamą 
įtaką Sąjungos institucijų sprendimų 
priėmimo procesui, pavyzdžiui, de facto 
nulemiant actio popularis,
e)  kenkia nacionalinių teismų 
autonomijos principui;
f) arba dėl jo gresia Sutarčių, ypač 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
263 ir 267 straipsnių, pažeidimas.

Savo sprendimo motyvus Sąjungos 
institucija ar organas nurodo atsakyme, 
kuris pateikiamas raštu kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per šešiolika savaičių nuo 
prašymo gavimo;

Or. pl
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Pakeitimas 128
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Bet kokiu atveju Sąjungos institucija ar 
organas imasi veiksmų per 22 savaites nuo 
prašymo gavimo.“;

Bet kokiu atveju Sąjungos institucija ar 
organas imasi veiksmų per 20 savaičių nuo 
prašymo gavimo.

Or. en

Pakeitimas 129
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. 11 straipsnio 1 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) svarbiausias jos nurodomas tikslas 
– skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę;

„b)be kita ko, jos nurodomas tikslas – 
skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę;

Or. en

Pagrindimas

Orhuso reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad NVO gali pateikti prašymą 
atlikti vidaus peržiūrą pagal 10 straipsnį, jeigu jos pagrindinis nustatytas tikslas yra aplinkos 
apsaugos skatinimas aplinkos teisėje. Orhuso konvencijoje tokio apribojimo nėra, todėl šios 
papildomos sąlygos nustatymas trukdo kreiptis į teismą ir yra ribojantis, nes pakanka, kad 
nevyriausybinė organizacija, be kita ko, siektų aplinkos apsaugos tikslo (ir) tikslo.

Pakeitimas 130
Alexander Bernhuber
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. 11 straipsnio 1 dalies c punktas iš 
dalies keičiamas taip:

c) ji veikia daugiau kaip dvejus metus 
ir aktyviai siekia savo tikslo, kaip nurodyta 
b punkte;

„c) ji veikia daugiau kaip trejus metus 
ir aktyviai siekia savo tikslo, kaip nurodyta 
b punkte;“

Or. de

Pagrindimas

Naujos redakcijos ES Orhuso reglamentu išplečiamos aplinkos apsaugos srities NVO 
peržiūros teisės. Kadangi išplečiamos jų teisės, atitinkamai turi būti pakoreguotos jų 
pareigos, taigi ir teisės įgijimo kriterijai. Kad NVO turėtų pakankamai patirties ir 
kompetencijos, kad galėtų patikimai naudotis savo teise pareikšti ieškinį, jos veiklos 
laikotarpis (kaip Austrijoje ir Vokietijoje) turėtų būti pailgintas iki 3 metų.

Pakeitimas 131
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 dalies d a punktas naujas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 11 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:
„da) ją sudaro bent 100 narių.“

Or. de

Pagrindimas

Es herrscht Konsens darüber, dass nur einer NGO, die die Zivilgesellschaft repräsentiert ein 
Überprüfungsrecht eingeräumt werden soll. Negalima leisti, kad NVO sudarytų tik vienas ar 
du asmenys (pvz., kaip NVO „Protect“ atveju), nes tai būtų panašu į actio popularis.
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Pakeitimas 132
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 11 straipsnio 1 dalyje įterpiamas 
šis punktas:
„da) įtrauktas į [11a] straipsnyje 
nurodytą registrą.“

Or. pl

Pakeitimas 133
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. bet kuris kitas visuomenės narys 
turi teisę pateikti prašymą dėl peržiūros 
vidaus tvarka pagal 10 straipsnį, jeigu 
įrodo, kad yra pakankamai suinteresuotas 
administraciniu aktu arba tariamu 
administraciniu neveikimu, pažeidžiančiu 
aplinkos teisę.“

Or. en

Pakeitimas 134
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2d. 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. bet kuris kitas visuomenės narys 
turi teisę pateikti prašymą dėl peržiūros 
vidaus tvarka pagal 10 straipsnį, jeigu 
įrodo, kad yra pakankamai suinteresuotas 
administraciniu veiksmu ar neveikimu, 
kuris tariamai pažeidžia aplinkos teisę, ir 
(arba) yra tiesiogiai su juo susijęs, 
įskaitant atvejus, kai administracinis 
aktas arba, tariamo administracinio 
neveikimo atveju, tokio veiksmo 
nepriėmimas kenkia jų teisėtiems 
interesams, susijusiems su vienu ar keliais 
2 straipsnio 1 dalies d punkto i ir ii 
papunkčiuose nurodytais aplinkos 
apsaugos teisės aktais saugomais 
elementais ar veiksniais.“

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama asmenų teisė pareikšti ieškinį pagal Orhuso konvenciją.

Pakeitimas 135
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. bet kuris visuomenės narys turi 
teisę pateikti prašymą dėl peržiūros vidaus 
tvarka pagal 10 straipsnį, jeigu įrodo, kad 
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yra pakankamai suinteresuotas 
administraciniu veiksmu ar neveikimu, 
kuris tariamai pažeidžia aplinkos teisę, 
įskaitant atvejus, kai administracinis 
aktas arba, tariamo administracinio 
neveikimo atveju, tokio veiksmo 
nepriėmimas trukdo jiems teisėtai 
naudotis vienu ar keliais 2 straipsnio 1 
dalies d punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodytais aplinkos apsaugos teisės aktais 
saugomais elementais ar veiksniais.“

Or. en

Pagrindimas

11 straipsnyje įraukiama nauja 1 a dalis.

Pakeitimas 136
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. bet kuris visuomenės narys turi 
teisę pateikti prašymą dėl peržiūros vidaus 
tvarka pagal 10 straipsnį, jeigu įrodo, kad 
turi pakankamai aplinkos apsaugos 
interesų, susijusių su administraciniu 
veiksmu ar neveikimu, kuris tariamai 
pažeidžia aplinkos teisę, įskaitant atvejus, 
kai administracinis aktas arba, tariamo 
administracinio neveikimo atveju, tokio 
veiksmo nepriėmimas trukdo jiems teisėtai 
naudotis vienu ar keliais 2 straipsnio 1 
dalies d punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodytais aplinkos apsaugos teisės aktais 
saugomais elementais ar veiksniais.“

Or. en
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Pakeitimas 137
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2e. 11 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Komisija priima nuostatas, 
reikalingas užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 
dalyje minėtų kriterijų taikymą.

„2. Komisija priima nuostatas, 
reikalingas užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 
ir 1a dalyse minėtų kriterijų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 138
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2e. 11 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Komisija priima nuostatas, 
reikalingas užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 
dalyje minėtų kriterijų taikymą.

Komisija priima nuostatas, reikalingas 
užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 ir 1a dalyse 
minėtų kriterijų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 139
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2e. 11 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Komisija priima nuostatas, 
reikalingas užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 
dalyje minėtų kriterijų taikymą.

„2. Komisija priima nuostatas, 
reikalingas užtikrinti nuoseklų ir skaidrų 1 
ir 1a dalyse minėtų kriterijų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 140
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. Įterpiamas šis straipsnis:
„11a straipsnis

Nevyriausybinių organizacijų skaidrumas
1. Europos Komisija ne vėliau kaip iki 
2021 m. gruodžio 31 d. sukuria viešą visų 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
atitinka Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
11 straipsnyje nustatytus tinkamumo 
reikalavimus, registrą.
2. Registre, kuris nurodytas 1 dalyje, 
viešai skelbiami kiekvienos NVO 
finansavimo šaltiniai. 

3. Registre, kuris nurodytas 1 dalyje, taip 
pat viešai skelbiama informacija, susijusi 
su registru visų nevyriausybinės 
organizacijos prašymų atlikti vidaus 



AM\1226706LT.docx 77/85 PE689.651v02-00

LT

peržiūrą.“

Or. pl

Pakeitimas 141
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2g. 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 
pagal 10 straipsnį, gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas Sutarties nuostatas.

„1. Jeigu nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 
pagal 10 straipsnį mano, kad institucijos 
ar įstaigos sprendimo, priimto atsakant į 
tą prašymą, nepakanka aplinkos teisės 
laikymuisi užtikrinti, nevyriausybinė 
organizacija gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal Sutarties 263 
straipsnį dėl to sprendimo materialaus ir 
procedūrinio teisėtumo.“ 

Or. en

Pakeitimas 142
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2g. 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 

„1. Nevyriausybinė organizacija arba 
kiti visuomenės nariai, pateikę prašymą 
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pagal 10 straipsnį, gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas Sutarties nuostatas.

dėl vidaus peržiūros pagal 10 straipsnį, gali 
pradėti teisminį procesą Teisingumo 
Teisme pagal atitinkamas SESV nuostatas, 
skirtą peržiūrėti to sprendimo materialųjį 
ir procedūrinį teisėtumą.“ 

Or. en

Pakeitimas 143
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2g. 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 
pagal 10 straipsnį, gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas Sutarties nuostatas.

„1. Kai nevyriausybinė organizacija ar 
kiti visuomenės nariai, pateikę prašymą 
dėl vidaus peržiūros pagal 10 straipsnį 
mano, kad Sąjungos institucijos ar 
įstaigos sprendimo, priimto reaguojant į 
tą prašymą, nepakanka, kad būtų 
užtikrinta atitiktis aplinkos teisei, ta 
nevyriausybinė organizacija ar kitas 
visuomenės narys gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal SESV 
263 straipsnį dėl to sprendimo 
materialaus ir procedūrinio teisėtumo 
peržiūros.“

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos teisių gynimo priemonės: 12 straipsnio 1 dalies pakeitimu būtų užtikrinta, kad 
Teisingumo Teismas galėtų peržiūrėti visus procedūrinius ir esminius sprendimo dėl 
peržiūros aspektus. Taip iš dalies sprendžiama dabartinė problema, kai pareiškėjas negali 
tiesiogiai ginčyti ginčijamo administracinio akto materialinio ir procedūrinio teisėtumo 
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, o tai, kaip patvirtinta Milieu tyrime, riboja vidaus 
peržiūros mechanizmo veiksmingumą. Be to, juo užtikrinama atitiktis Orhuso konvencijai, 
kaip patvirtinta Atitikties Orhuso konvencijai komiteto išvadose.
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Pakeitimas 144
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Silvia Modig, Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2g. 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 
pagal 10 straipsnį, gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas Sutarties nuostatas.

„1. Kai nevyriausybinė organizacija ar 
visuomenės nariai, pateikę prašymą dėl 
vidaus peržiūros pagal 10 straipsnį mano, 
kad institucijos ar įstaigos sprendimo, 
priimto reaguojant į tą prašymą, 
nepakanka, kad būtų užtikrinta atitiktis 
aplinkos teisei, ta nevyriausybinė 
organizacija ar visuomenės narys gali 
pradėti teisminį procesą Teisingumo 
Teisme pagal SESV 263 straipsnį dėl to 
sprendimo materialaus ir procedūrinio 
teisėtumo peržiūros.“

Or. en

Pakeitimas 145
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2g. 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Nevyriausybinė organizacija, 
pateikusi prašymą dėl vidaus peržiūros 
pagal 10 straipsnį, gali pradėti teisminį 

„1. Kai nevyriausybinė organizacija ar 
visuomenės nariai, turintys pakankamai 
su aplinkos apsauga susijusių interesų, 
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procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas Sutarties nuostatas.

pateikę prašymą dėl vidaus peržiūros pagal 
10 straipsnį mano, kad institucijos ar 
įstaigos sprendimo, priimto reaguojant į 
tą prašymą, nepakanka, kad būtų 
užtikrinta atitiktis aplinkos teisei, ta 
nevyriausybinė organizacija ar 
visuomenės narys gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal SESV 
263 straipsnį dėl to sprendimo 
materialaus ir procedūrinio teisėtumo 
peržiūros.“

Or. en

Pakeitimas 146
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2h. 12 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Kai Bendrijos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 10 
straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas.

„2. Kai Sąjungos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 
10 straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija ar kitas visuomenės narys 
gali pradėti teisminį procesą Teisingumo 
Teisme pagal atitinkamas SESV nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 147
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2h. 12 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Kai Bendrijos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 10 
straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas.

„2. Kai Bendrijos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 
10 straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija ar kitas visuomenės narys 
gali pradėti teisminį procesą Teisingumo 
Teisme pagal atitinkamas SESV nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 149
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2h. 12 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Kai Bendrijos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 10 
straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas.

„2. Kai Sąjungos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 
10 straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija ar kitas visuomenės narys 
gali pradėti teisminį procesą Teisingumo 
Teisme pagal atitinkamas SESV nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 150
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Maria Arena, César Luena, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 i punktas (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2i. 12 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Nedarant poveikio Teismo 
prerogatyvai paskirstyti išlaidas, 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytos Sąjungos 
institucijos ir įstaigos turi užtikrinti, kad 
pagal šią nuostatą pradėtas teismo 
procesas nebūtų pernelyg brangus. Jie 
nereikalauja, kad pareiškėjai padengtų 
kitas išlaidas, nei pagrįstos kelionės ir 
pragyvenimo išlaidos. Visų pirma 
Sąjungos institucijos ir įstaigos 
nereikalauja, kad pareiškėjai mokėtų 
atlyginimą ar honorarą atstovams, 
patarėjams ar advokatams.“

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos: Siūlomoje naujoje 12 straipsnio 2b dalyje visų pirma paaiškinama, kad išlaidos iš 
principo negali būti pernelyg brangios. Taip tiesiogiai įgyvendinama Orhuso konvencijos 9 
straipsnio 4 dalis, panašia prasme įgyvendinta keliose ES direktyvose. Kol kas panašaus 
reikalavimo ES lygmeniu nėra. Šia nuostata ESTT galėtų vadovautis priimdamas nutartis dėl 
bylinėjimosi išlaidų.

Pakeitimas 151
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 i punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2i. 12 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Nepažeidžiant Teisingumo Teismo 
prerogatyvos paskirstyti išlaidas, turi būti 
užtikrinta, kad teismo procesas, pradėtas 
pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, 
nebūtų pernelyg brangus.“
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Or. en

Pagrindimas

Kartu su konstatuojamąja dalimi dėl nedraudžiamų išlaidų šis klausimas nagrinėjamas 
reglamento rezoliucinėje dalyje.

Pakeitimas 152
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Clare Daly, Manuel Bompard, Silvia Modig, Petros 
Kokkalis, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 i punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2i. 12 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Nedarant poveikio ESTT 
prerogatyvai paskirstyti išlaidas, 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytos Sąjungos 
institucijos ir įstaigos užtikrina, kad pagal 
šią nuostatą pradėtas teismo procesas 
nebūtų pernelyg brangus. Jie 
nereikalauja, kad pareiškėjai padengtų 
kitas išlaidas, nei pagrįstos kelionės ir 
pragyvenimo išlaidos. Visų pirma 
Sąjungos institucijos ir įstaigos 
nereikalauja, kad pareiškėjai mokėtų 
atlyginimą ar honorarą atstovams, 
patarėjams ar advokatams.“

Or. en

Pagrindimas

Į esamo reglamento 12 straipsnį įtraukiama nauja dalis.

Pakeitimas 153
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein, Radan Kanev, Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 j punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2j. 12 straipsnyje įterpiama ši dalis:
2b. 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
Sąjungos institucijos ir įstaigos 
nereikalauja, kad pareiškėjai apmokėtų 
išlaidas, viršijančias pagrįstą sumą, ir bet 
kuriuo atveju neprašo kitų išlaidų, 
išskyrus kelionės ir pragyvenimo išlaidos. 
Visų pirma Sąjungos institucijos ir 
įstaigos nereikalauja, kad pareiškėjai 
mokėtų atlyginimą atstovams, patarėjams 
ar advokatams.“

Or. en

Pagrindimas

Kartu su konstatuojamąja dalimi dėl nedraudžiamų išlaidų šis klausimas nagrinėjamas 
reglamento rezoliucinėje dalyje.

Pakeitimas „148.
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006
12 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2h. 12 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Kai Bendrijos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 10 
straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas.

„2. Kai Sąjungos institucija arba 
organas nesiima veiksmų pagal 
10 straipsnio 2 arba 3 dalį, nevyriausybinė 
organizacija ar kitas turintis pakankamai 
su aplinkos apsauga susijusių interesų 
visuomenės narys gali pradėti teisminį 
procesą Teisingumo Teisme pagal 
atitinkamas SESV nuostatas.
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Or. en


