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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0642),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0321/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. januarja 
20211,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor na podlagi člena 
74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. julija 2021, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-
0152/2021),
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1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju1;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 To stališče nadomesti spremembe, sprejete 20. maja 2021 (Sprejeta besedila, 
P9_TA(2021)0254).



P9_TC1-COD(2020)0289

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. oktobra 2021 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1367/2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah v institucijah in organih Skupnosti
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/1767.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija ostaja zavezana zagotavljanju, da EU spoštuje svoje mednarodne obveznosti v 

zadevah, ki se nanašajo na Aarhuško konvencijo, in v zvezi s tem priznava izražene 

pomisleke in ugotovitve, ki jih je Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo v zadevi 

ACCC/C/2015/1281 v zvezi z državno pomočjo sprejel 17. marca 2021. V ugotovitvah je EU 

pozvana, naj ‚sprejme potrebne zakonodajne, regulativne in druge ukrepe za zagotovitev 

spremembe uredbe o Aarhuški konvenciji ali sprejetja nove zakonodaje Evropske unije, da se 

javnosti jasno zagotovi dostop do upravnih ali sodnih postopkov za izpodbijanje odločitev o 

ukrepih državne pomoči, ki jih je sprejela Evropska komisija na podlagi člena 108(2) PDEU 

in ki so v nasprotju z zakonodajo EU v zvezi z okoljem, v skladu s členom 9(3) in (4) 

Konvencije‘.

Komisija trenutno analizira posledice ugotovitev in ocenjuje razpoložljive možnosti. Komisija 

bo to oceno dokončala in objavila do konca leta 2022. Po potrebi bo do konca leta 2023 

predlagala ukrepe za reševanje tega vprašanja, ob upoštevanju obveznosti EU in njenih držav 

članic v skladu z Aarhuško konvencijo ter ob upoštevanju pravil prava Unije o državni 

pomoči.

1 Za zadevo ACCC/C/2015/128 glej 
https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, odstavek 131.
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