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Keskkond: Århusi konventsiooni määrus ***I
Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 
keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning 
neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta 
ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 
2020/0289(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0642),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 
lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0321/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. jaanuari 2021. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 23. juuli 2021. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A9-0152/2021),

1 ELT C 123, 9.4.2021, lk 66.



1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1;

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Käesolev seisukoht asendab 20. mail 2021. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud 
(Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0254).



P9_TC1-COD(2020)0289

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. oktoobril 2021. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise 
Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite 
suhtes

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/1767) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjon on jätkuvalt pühendunud selle tagamisele, et EL peab kinni oma rahvusvahelistest 

kohustustest Århusi konventsiooniga seonduvates küsimustes, ning tunnistab selles kontekstis 

17. märtsil 2021 Århusi konventsiooni vastavuskomitee tõstatatud küsimusi ja järeldusi 

seoses asjaga ACCC/C/2015/1281, mis puudutab riigiabi. Järeldustes kutsutakse ELi üles 

võtma vajalikke seadusandlikke, regulatiivseid ja muid abinõusid, mis tagavad Århusi 

määruse muutmise või uute ELi õigusaktide vastuvõtmise, et anda üldsusele kooskõlas 

konventsiooni artikli 9 lõigetega 3 ja 4 selge juurdepääs haldus- või kohtumenetlustele, mis 

võimaldavad vaidlustada riigiabi meetmeid puudutavaid Euroopa Komisjoni otsuseid, mis on 

võetud vastu ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 alusel ja mis on vastuolus 

keskkonnaalase ELi õigusega.

Komisjon analüüsib praegu järelduste mõju ja hindab potentsiaalseid võimalusi. Komisjon 

viib vastava hindamise läbi ja avaldab selle tulemused 2022. aasta lõpuks. Kui see on 

asjakohane, töötab komisjon 2023. aasta lõpuks välja meetmed asjaomase probleemi 

käsitlemiseks, lähtudes ELile ja selle liikmesriikidele Århusi konventsioonis sätestatud 

kohustustest ning võttes arvesse liidu õiguse norme riigiabi kohta.

1 Asja ACCC/C/2015/128 kohta vt 
https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, punkt 131.
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