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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 6

(6) Obecnou zásadou je, že práva zaručená 
třemi pilíři Aarhuské úmluvy platí bez 
diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 
národnosti nebo bydliště.

(6) Obecnou zásadou je, že práva zaručená 
třemi pilíři Aarhuské úmluvy platí bez 
diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 
národnosti, finančního postavení nebo 
bydliště.

Orig. pl

Odůvodnění

Orgány veřejné správy často diskriminují občany v nízkém finančním postavení nebo na 
nižších společenských vrstvách. Pro tyto občany je obtížné získat přístup k informacím o 
životním prostředí kvůli tomu, že nemají přístup k internetu nebo jiným komunikačním 
nástrojům, a je pro ně tudíž také obtížné získat přístup k právní ochraně. Jedná se o 
pozměňovací návrh, který se drží ducha Aarhuské úmluvy, zejména čl. 9 odst. 4 této úmluvy.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 7

(7) Aarhuská úmluva široce definuje orgány 
veřejné správy, přičemž základní zásadou je, 
že při jakémkoli výkonu veřejné moci by 
měla existovat práva pro jednotlivce a jejich 
organizace. Je proto nezbytné, aby orgány a 
subjekty Společenství, na něž se toto 
nařízení vztahuje, byly definovány stejně 
širokým a funkčním způsobem. 
Podle Aarhuské úmluvy mohou být orgány a 
subjekty Společenství vyjmuty z oblasti 
působnosti úmluvy, pokud jednají v soudní 
nebo zákonodárné funkci. Nicméně z 
důvodu zajištění souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 
veřejnosti k dokumentům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise by se 
ustanovení o přístupu k informacím o 
životním prostředí měla vztahovat na orgány 
a subjekty Společenství, které jednají v 
zákonodárné funkci.

(7) Aarhuská úmluva široce definuje orgány 
veřejné správy, přičemž základní zásadou je, 
že při jakémkoli výkonu veřejné moci by 
měla existovat práva pro jednotlivce a jejich 
organizace na podání žaloby a na přístup 
k soudům v záležitostech životního 
prostředí. Je proto nezbytné, aby orgány a 
subjekty Společenství, na něž se toto 
nařízení vztahuje, byly definovány stejně 
širokým a funkčním způsobem. 
Podle Aarhuské úmluvy mohou být orgány a 
subjekty Společenství vyjmuty z oblasti 
působnosti úmluvy, pokud jednají v soudní 
nebo zákonodárné funkci. Nicméně z 
důvodu zajištění souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise by 
se ustanovení o přístupu k informacím o 
životním prostředí měla vztahovat na orgány 
a subjekty Společenství, které jednají v 
zákonodárné funkci.

Orig. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh usiluje o další upřesnění působnosti legislativy. Podle současného znění 
mohou mít občané jiná práva, která se nemusejí nutně vztahovat k záležitostem ochrany 
životního prostředí. Jedná se o pozměňovací návrh, který se drží ducha Aarhuské úmluvy, 
zejména článků 6, 7, 8 a 9 této úmluvy.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 9

(9) Je vhodné, aby toto nařízení stanovilo 
definici „plánů a programů“ s ohledem na 
Aarhuskou úmluvu, a to souběžně s 
přístupem sledovaným ve vztahu k 
závazkům členských států podle stávajícího 

(9) Je vhodné, aby toto nařízení stanovilo 
definici „plánů a programů“ s ohledem na 
Aarhuskou úmluvu, a to souběžně s 
přístupem sledovaným ve vztahu k 
závazkům členských států podle stávajícího 
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práva ES. „Plány a programy týkající se 
životního prostředí“ by měly být definovány 
ve vztahu k jejich příspěvku k dosažení nebo 
jejich možnému významnému vlivu na 
dosažení cílů politiky Společenství v oblasti 
životního prostředí. Šestý akční program 
Společenství pro životní prostředí stanovil 
na období deseti let počínaje dnem 
22. července 2002 cíle politiky Společenství 
v oblasti životního prostředí a akce 
plánované pro dosažení těchto cílů. Na konci 
tohoto období by měl být přijat následující 
akční program pro životní prostředí.

práva ES. „Plány a programy týkající se 
životního prostředí“ by měly být definovány 
ve vztahu k jejich příspěvku k dosažení nebo 
jejich možnému významnému vlivu na 
dosažení cílů a priorit politiky Společenství 
v oblasti životního prostředí. Šestý akční 
program Společenství pro životní prostředí 
stanovil na období deseti let počínaje dnem 
22. července 2002 cíle politiky Společenství 
v oblasti životního prostředí a akce 
plánované pro dosažení těchto cílů. Na konci 
tohoto období by měl být přijat následující 
akční program pro životní prostředí.

Orig. pl

Odůvodnění

Kromě cílů politiky v oblasti životního prostředí se Evropská unie zaměřuje na plnění úkolů 
spojených s touto politikou. Například Šestý rámcový program (2002-2006) mimo jiné 
podporuje kvalitu a bezpečnost potravin, trvale udržitelný rozvoj a globální změnu a 
ekosystémy, a tím také podprogramy s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí a lidské 
zdraví.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 15

(15) Pokud nařízení (ES) č. 1049/2001 
stanoví výjimky, měly by se tyto výjimky 
obdobně použít na žádosti o přístup k 
informacím o životním prostředí podle 
tohoto nařízení. Důvody pro odmítnutí 
přístupu k informacím o životním prostředí 
by měly být vykládány restriktivním 
způsobem, s přihlédnutím k veřejnému 
zájmu, jemuž zveřejnění informací slouží, a 
k tomu, zda se požadované informace týkají 
emisí do životního prostředí. Pojem 
„obchodní zájmy“ zahrnuje dohody o 
ochraně důvěrnosti uzavřené orgány nebo 
subjekty jednajícími v bankovní funkci.

(15) Pokud jde o výjimky z pravidel pro 
přístup k informacím, příslušná ustanovení 
směrnice 2003/4/ES by se měla použít také 
na orgány a subjekty Společenství. Důvody 
pro odmítnutí přístupu k informacím o 
životním prostředí by měly být vykládány 
restriktivním způsobem, s přihlédnutím k 
veřejnému zájmu, jemuž zveřejnění 
informací slouží, a k tomu, zda se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

Orig. en
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Odůvodnění

Směrnice 2003/4/ES zavádí Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím o životním prostředí 
do právních předpisů členských států a neexistuje žádný důvod, proč by instituce Společenství 
neměly používat tatáž pravidla. Doplnění slova „bankovní“ je odchýlením od Aarhuské 
úmluvy, kterou mezitím Společenství ratifikovalo. V úmluvě se stanoví, že výjimky je zapotřebí 
vykládat omezeně. Doplnění slova „bankovní“ však rozšiřuje pojetí důvěrnosti, a není tudíž 
dovoleno. Směrnice 2003/4/ES nestanoví zvláštní pravidla pro banky, třebaže banky podobné 
EIB existují v mnoha členských státech (pozměňovací návrh EP 56 pro první čtení).

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění15

(15) Pokud nařízení (ES) č. 1049/2001 
stanoví výjimky, měly by se tyto výjimky 
obdobně použít na žádosti o přístup k 
informacím o životním prostředí podle 
tohoto nařízení.
Důvody pro odmítnutí přístupu 
k informacím o životním prostředí by měly 
být vykládány restriktivním způsobem, s 
přihlédnutím k veřejnému zájmu, jemuž 
zveřejnění informací slouží, a k tomu, zda se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí. 
Pojem „obchodní zájmy“ zahrnuje dohody 
o ochraně důvěrnosti uzavřené orgány 
nebo subjekty jednajícími v bankovní 
funkci.

(15) Důvody pro odmítnutí přístupu 
k informacím o životním prostředí by měly 
být vykládány restriktivním způsobem, s 
přihlédnutím k veřejnému zájmu, jemuž 
zveřejnění informací slouží, a k tomu, zda se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

Pokud jde o výjimky použitelné na přístup 
k informacím o životním prostředí, 
příslušná ustanovení směrnice 2003/4/ES 
by se měla použít také na orgány a subjekty 
Společenství.

Orig. nl

Odůvodnění

V původním návrhu Komise nebyly stanoveny výjimky umožňující orgánům nebo subjektům 
jednajícím v bankovní funkci zamítnout přístup k informacím o životním prostředí. Výjimky se 
musejí zakládat na směrnici 2003/4/ES.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 odst. 1 písm. b)

b) zajištěním toho, že informace o životním 
prostředí jsou postupně zpřístupňovány 
veřejnosti a veřejně šířeny s cílem zajistit co 
nejširší systematickou dostupnost a šíření. 
Za tímto účelem se podporuje zejména 
používání dostupné počítačové 
telekomunikační nebo elektronické 
technologie;

b) zajištěním toho, že informace o životním 
prostředí jsou spolehlivě sebrány a postupně 
zpřístupňovány veřejnosti a veřejně šířeny 
s cílem zajistit co nejširší systematickou 
dostupnost a šíření. Za tímto účelem se 
podporuje zejména používání dostupné 
počítačové telekomunikační nebo 
elektronické technologie;

Orig. pl

Odůvodnění

Chyby jako nesystematické sledování stavu životního prostředí, nepřesné hodnoty naměřené 
na měřicím zařízení a používání vadného nebo zastaralého technického zařízení a nepřesných 
výzkumných postupů mohou vyvolávat opakované chyby a vést k nepřesnému vyhodnocení 
stavu životního prostředí, a tudíž k šíření nepřesných informací. V důsledku toho se orgány 
veřejné správy a soudní orgány mohou dopouštět chyb, případně nepodnikat vhodná opatření.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 1 písm. c)

(c) umožněním účasti veřejnosti na plánech 
a programech týkajících se životního 
prostředí;

(c) umožněním účasti veřejnosti na plánech 
a programech a politikách týkajících se 
životního prostředí;

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text.)

Orig. en

Odůvodnění

Aarhuská úmluva vyžaduje přístup k účasti na vytváření politiky v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 odst. 1 písm. c)
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c) umožněním účasti veřejnosti na plánech a
programech týkajících se životního 
prostředí;

c) umožněním účasti veřejnosti na plánech, 
programech a politikách týkajících se 
životního prostředí;

Orig. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá za účelem provádění článku 7 Aarhuské úmluvy. 
Znovu zavádí pozměňovací návrh 7 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 1 úvodní část

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí: (Netýká se anglického znění.)

Orig. nl

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

a) „žadatelem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba požadující informace 
o životním prostředí;

a) „žadatelem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba požadující informace o 
stavu životního prostředí nebo o jedné 
z jeho složek;

Orig. pl

Odůvodnění

Žadatelé by měli předkládat žádosti o informace týkající se spíše jedné nebo více složek 
životního prostředí než životního prostředí jako celku.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod i)

i) stavu složek životního prostředí, jako jsou 
ovzduší a atmosféra, voda, půda, území, 
krajina a přírodní stanoviště zahrnující 
mokřady, pobřežní a mořské oblasti, 
biologická rozmanitost a její součásti, včetně 
geneticky modifikovaných organismů, a 
o vzájemném působení těchto složek;

(i) stavu složek životního prostředí, jako 
jsou ovzduší a atmosféra, voda, půda, formy 
povrchové půdy, skalní podloží, území, 
krajina a přírodní stanoviště zahrnující lesy, 
mokřady, pobřežní a mořské oblasti, 
biologická rozmanitost a její součásti, včetně 
geneticky modifikovaných organismů, a 
o vzájemném působení těchto složek;

Orig. pl

Odůvodnění

Bod i) zahrnuje složky životního prostředí: atmosféra (ovzduší), hydrosféra (voda), pedosféra 
(půdy), formy povrchové půdy a skalní podloží (litosféra) a živé organismy, včetně lesů a 
mokřadů (biosféra). Zahrnutí skalního podloží je důležité kvůli hospodářským činnostem, 
které se v souvislosti s ním provádějí (těžba, podzemní doprava, výstavba, skladování, 
vojenské činnosti) a které mají značný vliv na životní prostředí (závaly v dolech, výbuchy 
metanu, úniky ropných produktů z ropovodů, dopravní neštěstí v tunelech, neštěstí na 
stavbách atd.).

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod vi)

vi) stavu lidského zdraví a bezpečnosti, 
včetně případné kontaminace potravinového 
řetězce, podmínkách lidského života, 
kulturních lokalitách a stavebních objektech, 
pokud jsou nebo mohou být ovlivněny 
stavem složek životního prostředí uvedených 
v bodu i) nebo prostřednictvím těchto složek 
kterýmkoli aspektem uvedeným v bodech ii) 
a iii);

vi) stavu lidského zdraví a bezpečnosti, 
demografické a sociální situaci jednotlivých 
společenství na místní, regionální a 
národní úrovni, včetně případné 
kontaminace potravinového řetězce, 
podmínkách lidského života, kulturních 
lokalitách a stavebních objektech, pokud 
jsou nebo mohou být ovlivněny stavem 
složek životního prostředí uvedených v bodu 
i) nebo prostřednictvím těchto složek 
kterýmkoli aspektem uvedeným v bodech ii) 
a iii);

Orig. pl
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Odůvodnění

Znalost přehledu o pohlaví a věku a jiných demografických a sociálních znaků v jednotlivých 
společenstvích na místní, regionální nebo národní úrovni umožňuje vyhodnocení (například 
v případě radioaktivního zamoření nebo jiných přírodních katastrof, jako jsou záplavy) času, 
způsobu a místa poskytování pomoci nejohroženějším skupinám, zejména starším lidem a 
dětem.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 odst. 1 písm. e) 

(e) „plány a programy týkajícími se 
životního prostředí“ plány a programy, které

(e) „plány, programy a politiky týkajícími se 
životního prostředí“ plány, programy a 
politiky, které

Orig. nl

Odůvodnění

Písmeno e) by mělo být ve shodě s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1 písm. c), který 
předložila Frieda Brepoels.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod i)

i) podléhají přípravě a případně přijetí 
orgánem nebo subjektem Společenství. 

i) podléhají přípravě, financování a/nebo
přijetí orgánem nebo subjektem 
Společenství.

Orig. nl

Odůvodnění

Druhá část znovu zavádí pozměňovací návrh 10 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod i)
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(i) podléhají přípravě a případně přijetí 
orgánem nebo subjektem Společenství; 

(i) podléhají přípravě, financování a 
případně přijetí orgánem nebo subjektem 
Společenství;

Orig. en

Odůvodnění

Programy financované EU mohou mít významný dopad na životní prostředí. (Pozměňovací 
návrh EP 10 z prvního čtení).

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 odst. 1 písm. e) třetí pododstavec

Tato definice nezahrnuje finanční, bankovní
nebo rozpočtové plány a programy, zejména 
ty, které stanoví způsoby financování 
konkrétních projektů nebo činností nebo 
které souvisejí s návrhy ročních rozpočtů, 
interní programy práce orgánu nebo subjektu 
Společenství nebo nouzové plány a 
programy určené výlučně k civilní ochraně;

Tato definice nezahrnuje finanční nebo 
rozpočtové plány a programy, zejména ty, 
které stanoví způsoby financování 
konkrétních projektů nebo činností nebo 
které souvisejí s návrhy ročních rozpočtů, 
interní programy práce orgánu nebo subjektu 
Společenství nebo nouzové plány a 
programy určené výlučně k civilní ochraně;

Orig. en

Odůvodnění

Doplnění slova „bankovní“ je odchýlením od Aarhuské úmluvy, kterou mezitím Společenství 
ratifikovalo. V úmluvě se stanoví, že výjimky je zapotřebí vykládat omezeně. Doplnění slova 
„bankovní“ však rozšiřuje pojetí důvěrnosti, a není tudíž dovoleno. Směrnice 2003/4/ES 
nestanoví zvláštní pravidla pro banky, třebaže banky podobné EIB existují v mnoha členských 
státech.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 odst. 1 písm. f) 

(f) „právem životního prostředí“ právní 
předpisy Společenství, které bez ohledu na 
svůj právní základ přispívají ke sledování 
cílů politiky Společenství v oblasti životního 
prostředí uvedených ve Smlouvě: udržování, 
ochraně a zlepšování kvality životního 

(f) „právem životního prostředí“ právní 
předpisy Společenství, které bez ohledu na 
svůj právní základ přispívají ke sledování 
cílů politiky Společenství v oblasti životního 
prostředí uvedených ve Smlouvě: udržování, 
ochraně a zlepšování kvality životního 
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prostředí, ochraně lidského zdraví, 
obezřetnému a racionálnímu využívání 
přírodních zdrojů a podpoře opatření na 
mezinárodní úrovni, čelících regionálním a 
celosvětovým problémům životního 
prostředí;

prostředí, ochraně lidského zdraví, 
obezřetnému a racionálnímu využívání 
přírodních zdrojů a podpoře opatření na 
mezinárodní úrovni, čelících místním, 
regionálním a celosvětovým problémům 
životního prostředí;

Orig. pl

Odůvodnění

Podpora opatření k řešení problémů životního prostředí na místní úrovni vyvolává další 
opatření na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, ochranu lidského zdraví a 
zajištění obezřetného a racionálního využívání přírodních zdrojů. Tato opatření se poté 
provádějí na vyšších úrovních (regionální, národní a konečně i mezinárodní). Ochrana 
životního prostředí na mezinárodní úrovni je možná jen tehdy, když budou na místní úrovni 
učiněna veškerá opatření.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Nařízení (ES) č. 1049/2001 se použije na 
každou žádost žadatele o přístup k 
informacím o životním prostředí, které mají 
v držení orgány a subjekty Společenství, bez 
diskriminace na základě státní příslušnosti, 
národnosti nebo bydliště a v případě 
právnické osoby bez diskriminace na 
základě místa, kde má své sídlo nebo 
skutečné ústředí svých činností.

Nařízení (ES) č. 1049/2001 se použije na 
každou žádost žadatele o přístup k 
informacím o životním prostředí, které mají 
v držení orgány a subjekty Společenství, bez 
diskriminace na základě státní příslušnosti, 
národnosti, sociálního postavení nebo 
bydliště a v případě právnické osoby bez 
diskriminace na základě druhu činností, do 
nichž je tato osoba zapojena, místa, kde má 
své sídlo nebo skutečné ústředí svých 
činností.

Orig. pl

Odůvodnění

Orgány veřejné správy často diskriminují občany v nízkém finančním nebo sociálním 
postavení. Pro tyto občany je obtížné získat přístup k informacím o životním prostředí kvůli 
tomu, že nemají přístup k internetu nebo jiným komunikačním nástrojům, a je pro ně tudíž 
také obtížné získat přístup k právní ochraně. Jedná se o pozměňovací návrh, který se drží 
ducha Aarhuské úmluvy, zejména čl. 9 odst. 4 této úmluvy.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 36
Čl. 4 odst. 2 úvodní část

2. Informace o životním prostředí určené ke 
zpřístupnění a šíření se v případě potřeby 
aktualizují. Kromě dokumentů uvedených v 
čl. 12 odst. 2 a 3 a v čl. 13 odst. 1 a 2 
nařízení (ES) č. 1049/2001 zahrnují databáze 
nebo rejstříky tyto dokumenty:

2. Informace o životním prostředí určené ke 
zpřístupnění a šíření jsou spolehlivé a 
v případě potřeby se aktualizují. Kromě 
dokumentů uvedených v čl. 12 odst. 2 a 3 a 
v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení (ES) 
č. 1049/2001 zahrnují databáze nebo 
rejstříky tyto dokumenty:

Orig. pl

Odůvodnění

Chyby jako nesystematické sledování stavu životního prostředí, nepřesné hodnoty naměřené 
na měřicím zařízení a používání vadného nebo zastaralého technického zařízení a nepřesných 
výzkumných postupů mohou vyvolávat opakované chyby, což může vést k nepřesnému 
vyhodnocování stavu životního prostředí, a tudíž k šíření nepřesných informací. V důsledku 
toho se orgány veřejné správy a soudní orgány mohou dopouštět chyb, případně nepodnikat 
vhodná opatření.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 odst. 4

4. Komise zajistí, aby v pravidelných 
intervalech nepřesahujících čtyři roky byla 
zveřejňována a šířena zpráva o stavu 
životního prostředí, včetně informací o 
kvalitě životního prostředí a jeho zatížení.

4. Komise zajistí, aby v pravidelných 
intervalech nepřesahujících čtyři roky byla 
zveřejňována a šířena zpráva o stavu 
životního prostředí, včetně informací o 
kvalitě životního prostředí a jeho zatížení, a 
předloží zásady rozvoje v souladu s článkem 
95 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

Orig. pl

Odůvodnění

Prvořadým cílem tohoto nařízení je ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Na základě 
stanovených obecných zásad rozvoje bude možné formulovat opatření, která odůvodní 
zlepšený přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně 
v záležitostech ochrany zdraví a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 38
Článek 6

Uplatňování výjimek, pokud jde o žádosti o 
přístup k informacím o životním prostředí

Zamítnutí žádostí o přístup k informacím o 
životním prostředí

1. Pokud jde o čl. 4 odst. 2 první odrážku 
nařízení (ES) č. 1049/2001, má se za to, že 
převažující veřejný zájem na zpřístupnění 
existuje v případě, kdy se požadované 
informace týkají emisí do životního 
prostředí. Pokud jde o ostatní výjimky 
stanovené v čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) 
č. 1049/2001, zohlední se při posuzování, 
zda existuje převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění či nikoliv zejména skutečnost, 
že se požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

Pokud orgán nebo subjekt Společenství 
obdrží žádost o přístup k informacím o 
životním prostředí a pokud tyto informace 
nemá v držení nebo nejsou drženy pro 
uvedený orgán nebo subjekt Společenství, 
co nejdříve a nejpozději do 15 pracovních 
dnů informuje žadatele o orgánu nebo 
subjektu Společenství nebo o orgánu 
veřejné správy ve smyslu směrnice 
2003/4/ES, o němž je přesvědčen, že je u 
něj možné žádat o požadované informace 
nebo předat žádost příslušnému orgánu 
nebo subjektu nebo orgánu veřejné správy 
Společenství, a informuje o tom žadatele. 

2. Kromě výjimek stanovených v článku 4 
nařízení (ES) č. 1049/2001 mohou orgány a 
subjekty Společenství odepřít přístup k 
informacím o životním prostředí v případě, 
kdy by zpřístupnění těchto informací 
nepříznivě ovlivnilo ochranu životního 
prostředí, jehož se informace týkají, jako 
jsou například místa rozmnožování 
vzácných druhů.

Pokud je žádost formulována příliš 
obecným způsobem, orgán nebo subjekt 
Společenství co nejdříve a nejpozději 
v časovém rámci stanoveném v článku 7
nařízení (ES) č. 1049/2001 požádá žadatele 
o vyjasnění žádosti a pomůže s tím žadateli 
například tak, že poskytne informace o 
používání veřejných rejstříků uvedených 
v článku 11 nařízení (ES) č. 1049/2001. 
Orgán nebo subjekt Společenství může, 
uzná-li to za vhodné, zamítnout žádost 
podle tohoto odstavce pouze tehdy, když 
poskytne žadateli tuto příležitost.

3. Má-li orgán nebo subjekt Společenství v 
držení informace o životním prostředí, které 
pocházejí z členského státu, konzultuje s 
daným členským státem a použije všechny 
příslušné výjimky podle práva Společenství. 
Nepoužije-li se žádná výjimka, dotyčný 
orgán nebo subjekt dané informace 
poskytne. 

Orgány a subjekty Společenství odepřou 
přístup k informacím o životním prostředí 
nebo se rozhodnou, že nebudou aktivně 
šířit tyto informace, pokud by zveřejnění 
těchto informací mělo nepříznivý vliv na 
ochranu životního prostředí, jehož se tyto 
informace týkají, jako je například sídlo 
vzácných druhů
Orgány a subjekty Společenství nemohou 
zamítnout žádost ani se nemohou 
rozhodnout aktivně nešířit informace, 
pokud se tyto informace týkají emisí do 
životního prostředí, a to na základě výjimek 
vztahujících se k ochraně obchodních nebo 
průmyslových informací, ochraně osobních 
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údajů nebo ochraně životního prostředí, 
jehož se tyto informace týkají.
Orgány a subjekty Společenství mohou 
odepřít přístup k informacím o životním 
prostředí nebo mohou rozhodnout o 
nešíření informací o životním prostředí 
pouze na základě jedné z výjimek 
stanovených v článku 4 směrnice2003/4/ES 
nebo třetího odstavce uvedeného článku.
Výjimky stanovené v tomto nařízení se 
vykládají restriktivním způsobem. 
V každém konkrétním případě se porovná, 
veřejný zájem, jemuž zveřejnění slouží, se 
zájmem, jemuž slouží zamítnutí.

Orig. nl

Odůvodnění

Výjimky se musejí zakládat na směrnici 2003/4/ES, která stanoví přístup k informacím o 
životním prostředí na národní úrovni. Výjimky stanovené zde nejsou zcela v souladu 
s ustanoveními stanovenými v Aarhuské úmluvě, přičemž jsou ve vztahu k ní příliš obecné.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 39
Čl. 6 odst. 1

1. Pokud jde o čl. 4 odst. 2 první odrážku 
nařízení (ES) č. 1049/2001, má se za to, že 
převažující veřejný zájem na zpřístupnění 
existuje v případě, kdy se požadované 
informace týkají emisí do životního 
prostředí. Pokud jde o ostatní výjimky 
stanovené v čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 
1049/2001, zohlední se při posuzování, zda 
existuje převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění či nikoliv zejména skutečnost, 
že se požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

1. Orgány nebo subjekty Společenství 
mohou odepřít přístup k informacím o 
životního prostředí nebo se rozhodnout 
nešířit informace o životním prostředí 
pouze na základě jedné z výjimek 
stanovených v článku 4 směrnice 
2003/4/ES nebo odstavce 2 tohoto článku.

Orig. en

Odůvodnění

Směrnice 2003/4/ES provádí Aarhuskou úmluvu, pokud jde o přístup k informacím o životním 
prostředí v členských státech. Orgány Společenství by měly uplatňovat tatáž pravidla pro 
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výjimky z přístupu k informacím jako členské státy. Nařízení 1049/2001 nebere dostatečným 
způsobem ohled na konkrétní status přiznaný za účelem přístupu k informacím o životním 
prostředí podle Aarhuské úmluvy.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 3

3. Má-li orgán nebo subjekt Společenství v 
držení informace o životním prostředí, které 
pocházejí z členského státu, konzultuje s 
daným členským státem a použije všechny 
příslušné výjimky podle práva Společenství. 
Nepoužije-li se žádná výjimka, dotyčný 
orgán nebo subjekt dané informace 
poskytne.

Vypouští se

Orig. en

Odůvodnění

Nadbytečné. Výjimky stanovené ve směrnici 2003/4 by se měly používat u orgánů a subjektů 
členských států i Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 41
Čl. 8 odst. 1

1. V případě bezprostředního ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, ať 
je způsobeno lidskou činností nebo 
přírodními příčinami, orgány a subjekty 
Společenství na žádost orgánů veřejné 
správy ve smyslu směrnice 2003/4/ES s 
těmito orgány spolupracují a poskytují jim 
pomoc, aby tyto orgány veřejné správy 
mohly k veřejnosti, jež by mohla být 
postižena, okamžitě a neprodleně šířit 
veškeré informace o životním prostředí, 
které by jí mohly umožnit přijmout opatření 
k zabránění nebo zmírnění újmy plynoucí 
z daného ohrožení, pokud jsou tyto 
informace v držení orgánů a subjektů 
Společenství nebo těchto orgánů veřejné 

1. V případě bezprostředního ohrožení 
lidského zdraví a života nebo životního 
prostředí, ať je způsobeno lidskou činností 
nebo přírodními příčinami, orgány a 
subjekty Společenství na žádost orgánů 
veřejné správy ve smyslu směrnice 
2003/4/ES s těmito orgány spolupracují a 
poskytují jim pomoc, aby tyto orgány 
veřejné správy mohly k veřejnosti, jež by 
mohla být postižena, okamžitě a neprodleně 
šířit veškeré informace o životním prostředí, 
které by jí mohly umožnit přijmout opatření 
k zabránění nebo minimalizaci újmy 
plynoucí z daného ohrožení, pokud jsou tyto 
informace v držení orgánů a subjektů 
Společenství nebo těchto orgánů veřejné 
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správy nebo jsou drženy jejich jménem. správy nebo jsou drženy jejich jménem.

Orig. pl

Odůvodnění

V mnoha případech, kdy dochází k ohrožení lidského zdraví, dochází také k ohrožení lidského 
života. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na skutečnosti, že v těchto situacích 
může docházet ke ztrátě životů. Slovo „minimalizace“ je použito tak, aby se zdůraznilo, že 
újma plynoucí z ohrožení by se měla maximálně snížit.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 42
článek 9

1. Orgány a subjekty Společenství 
prostřednictvím vhodných praktických nebo 
jiných opatření zajišťují včasné a účinné 
příležitosti pro účast veřejnosti na přípravě, 
úpravě nebo přezkumu plánů a programů 
týkajících se životního prostředí, a to když 
jsou možnosti volby ještě otevřeny. Zejména 
jestliže Komise připravuje návrh takového 
plánu nebo programu, který předkládá 
jiným orgánům nebo subjektům 
Společenství k rozhodnutí, zajistí v této 
přípravné fázi účast veřejnosti.

1. Orgány a subjekty Společenství při 
přípravě, úpravě nebo přezkumu plánů, 
programů nebo politik týkajících se 
životního prostředí o nich informují 
veřejnost, ať už prostřednictvím veřejného 
oznámení nebo jinými vhodnými 
prostředky, jako jsou například 
elektronické prostředky. Tyto informace 
zahrnují předběžný návrh a informace o 
životním prostředí nebo hodnocení, které 
jsou významné pro připravovaný plán, 
program nebo politiku.

2. Orgány a subjekty Společenství určí 
veřejnost, která je dotčena nebo by mohla 
být dotčena plánem nebo programem 
uvedeným v odstavci 1 či která by mohla 
mít na takovém plánu nebo programu 
zájem, s přihlédnutím k cílům tohoto 
nařízení.

2. Orgán nebo subjekt Společenství, který 
připravuje, upravuje nebo přezkoumává 
plán, program nebo politiku týkající se 
životního prostředí, informuje veřejnost o 
praktických opatřeních pro účast, a 
zejména o správním subjektu v rámci 
orgánu nebo subjektu Společenství, od 
kterého lze získat příslušné informace a 
kterému je možno předat připomínky, 
stanoviska nebo dotazy, a o časovém 
harmonogramu pro předávání připomínek. 

3. Orgány a subjekty Společenství zajistí, 
aby veřejnost uvedená v odstavci 2 byla 
formou veřejného oznámení nebo jinými 
vhodnými prostředky, jako například 
elektronickými prostředky, jsou-li k 
dispozici, informována o:

3. Orgány a subjekty Společenství učiní 
praktická opatření, aby umožnily veřejnosti 
vyjádřit připomínky a názory v počátečním 
stádiu před rozhodnutím o plánu, 
programu nebo politice. Podle povahy 
plánu, programu nebo politiky se veřejnosti 
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poskytuje možnost předkládat připomínky 
v různých fázích přípravy plánu, programu 
nebo politiky.

a) návrhu znění, je-li k dispozici; Tato praktická opatření zahrnují přiměřené 
časové rámce pro různé fáze umožňující 
dostatečný čas pro informování veřejnosti a 
její přípravu a účinnou účast na 
rozhodovacím procesu v oblasti životního 
prostředí. Při písemných konzultacích 
týkajících se plánu, programu nebo politiky 
vztahující se k životnímu prostředí se pro 
obdržení připomínek poskytuje lhůta v 
délce osmi týdnů. Pokud se pořádají 
zasedání nebo slyšení, oznámí se tato 
skutečnost alespoň čtyři týdny předem. 
V naléhavých případech, nebo pokud již 
veřejnost měla možnost vyslovit své 
připomínky k dotyčnému plánu nebo 
programu, je možné lhůty zkrátit.

b) informacích o životním prostředí nebo 
hodnocení dopadů na životní prostředí, 
které jsou významné pro připravovaný plán 
nebo program, jsou-li k dispozici, a
c) praktických opatřeních pro účast, včetně:
i) správního subjektu, od kterého lze získat 
příslušné informace,
ii) správního subjektu, kterému je možno 
předat připomínky, stanoviska nebo dotazy, 
a
iii) přiměřených časových rámců 
umožňujících dostatečný čas pro 
informování veřejnosti a její přípravu a 
účinnou účast na rozhodovacím procesu 
týkajícím se životního prostředí.
4. Pro obdržení připomínek se stanoví lhůta 
v délce nejméně čtyř týdnů. Pokud se 
pořádají zasedání nebo slyšení, oznámí se 
tato skutečnost alespoň čtyři týdny předem. 
V naléhavých případech, nebo pokud již 
veřejnost měla možnost vyslovit své 
připomínky k dotyčnému plánu nebo 
programu, je možné lhůty zkrátit.

Orig. nl

Odůvodnění

Orgány a subjekty Společenství musejí brát ohled na výsledek konzultací a musejí o nich 
podat zprávu. 



AM\584771CS.doc 17/21 PE 364.732v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 43
Čl. 9 odst. 3 úvodní část

3. Orgány a subjekty Společenství zajistí, 
aby veřejnost uvedená v odstavci 2 byla 
formou veřejného oznámení nebo jinými 
vhodnými prostředky, jako například 
elektronickými prostředky, jsou-li k 
dispozici, informována o:

3. Orgány a subjekty Společenství zajistí, 
aby veřejnost uvedená v odstavci 2 byla 
formou veřejného oznámení nebo jinými 
vhodnými prostředky, jako například 
elektronickými prostředky a prostředky, 
které řídí telekomunikační sítě, jsou-li k 
dispozici, informována o: 

Orig. pl

Odůvodnění

Vzhledem k technickému pokroku jsou všichni provozovatelé médií, včetně provozovatelů 
v oblasti teleinformatiky, povinni zpřístupňovat veřejnosti důležité informace v situacích, jako 
jsou například mimořádné události. Jedná se o pozměňovací návrh, který se přidržuje ducha 
Aarhuské úmluvy, zejména článku 5 této úmluvy, a článku 4 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a 
subjekty Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pozměňovací návrh 44
článek 9a (nový)

Článek 9a
Výsledky účasti veřejnosti
Orgány a subjekty Společenství při 
rozhodování o plánu, programu nebo 
politice týkající se životního prostředí berou
náležitý ohled na výsledky procesu účasti 
veřejnosti.
Orgány a subjekty Společenství informují 
veřejnost o plánu, programu nebo politice, 
včetně jeho znění, a o důvodech a 
faktorech, na nichž je toto rozhodnutí 
založeno, včetně informací o procesu účasti 
veřejnosti.
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Orig. en

Odůvodnění

Orgány a subjekty Společenství by měly brát v úvahu výsledky procesu účasti veřejnosti a 
podávat o něm zprávy. (Pozměňovací návrh EP 23 z prvního čtení).

Pozměňovací návrh, který předložili Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca 
Harms, María Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 45
Čl. 10 odst. 2

2. Orgán nebo subjekt Společenství uvedený 
v odstavci 1 každou takovou žádost posoudí, 
ledaže je daná žádost zjevně neopodstatněná. 
V písemné odpovědi, kterou odešle co 
nejdříve, avšak nejpozději do dvanácti týdnů 
od obdržení žádosti, uvede orgán nebo 
subjekt Společenství své odůvodnění.

2. Orgán nebo subjekt Společenství uvedený 
v odstavci 1 každou takovou žádost posoudí, 
ledaže je daná žádost zjevně neopodstatněná. 
Vydá co nejdříve, avšak nejpozději do 
dvanácti týdnů od obdržení žádosti, písemné 
rozhodnutí o opatření, které má být 
učiněno k zajištění shody s právem 
životního prostředí, nebo o jeho zamítnutí 
s ohledem na žádost. Rozhodnutí se 
adresuje kvalifikovanému subjektu, který 
žádost podal. Jsou v něm vysvětleny důvody 
pro rozhodnutí. 

Orig. en

Odůvodnění

Obnovení znění návrhu Komise (čl. 9 odst. 2). Není jasné, zda by kvalifikovaný subjekt byl 
schopen zpochybnit „písemnou odpověď“ před Evropským soudním dvorem. Evropská unie 
ratifikovala Aarhuskou úmluvu, a tato úmluva by se proto měla převést do práva EU ve své 
celistvosti, včetně povinností v rámci přístupu k právní ochraně.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 46
Čl. 10 odst. 2

2. Orgán nebo subjekt Společenství uvedený
v odstavci 1 každou takovou žádost posoudí, 
ledaže je daná žádost zjevně neopodstatněná. 
V písemné odpovědi, kterou odešle co 

2. Orgán nebo subjekt Společenství uvedený 
v odstavci 1 každou takovou žádost posoudí, 
ledaže je daná žádost zjevně neopodstatněná. 
Orgán nebo subjekt Společenství vydá co 
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nejdříve, avšak nejpozději do dvanácti týdnů 
od obdržení žádosti, uvede orgán nebo 
subjekt Společenství své odůvodnění.

nejdříve, avšak nejpozději do dvanácti týdnů 
od obdržení žádosti, písemné rozhodnutí o 
opatřeních, která mají být učiněna k 
zajištění shody s právem životního 
prostředí, nebo o svém zamítnutí žádosti. 
Toto rozhodnutí, které obsahuje udání 
důvodů, se adresuje nevládní organizaci, 
která žádost podala.

Orig. nl

Odůvodnění

Komise původně navrhla postup, který by umožnil některým ekologickým organizacím přístup 
k právní ochraně v souladu s Aarhuskou úmluvou. Aby toho bylo dosaženo, je zcela nezbytné 
používat pojem „rozhodnutí“. Ve společném postoji Rady je tento pojem nahrazen odkazem 
na udání důvodů v „písemné odpovědi“, což nemá podle Smlouvy EU žádný význam.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 47
Čl. 10 odst. 3

3. Není-li orgán nebo subjekt Společenství i 
přes náležitou pečlivost schopen jednat v 
souladu s odstavcem 2, informuje nevládní 
organizaci, která žádost podala, co nejdříve a 
nejpozději ve lhůtě uvedené v daném 
odstavci o důvodech bránících mu v jednání
a o době, kdy zamýšlí splnit svou povinnost 
jednat.

3. Není-li orgán nebo subjekt Společenství i 
přes náležitou pečlivost schopen jednat v 
souladu s odstavcem 2, informuje nevládní 
organizaci, která žádost podala, co nejdříve a 
nejpozději ve lhůtě uvedené v daném 
odstavci o důvodech bránících mu v učinění 
tohoto rozhodnutí a o době, kdy zamýšlí
rozhodnout o žádosti.

V každém případě jedná orgán nebo subjekt 
Společenství do osmnácti týdnů od obdržení 
žádosti.

Daný orgán nebo subjekt Společenství učiní 
rozhodnutí ohledně žádosti o vnitřní 
přezkum, přičemž posoudí povahu, rozsah a 
závažnost porušení práva životního 
prostředí, a to v přiměřené časové lhůtě, 
která však nepřekračuje osmnáct týdnů od 
obdržení žádosti. O svém rozhodnutí 
ohledně žádosti neprodleně informuje 
příslušnou nevládní organizaci.

Orig. nl

Odůvodnění

Podobně jako v čl. 10 odst. 2, také zde musí být učiněn odkaz na „rozhodnutí“ orgánu nebo 
subjektu Společenství, aby byl zajištěn přístup k právní ochraně.
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Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 48
Čl. 11 odst. 1 písm. b)

b) jejím základním proklamovaným cílem je 
podpora ochrany životního prostředí v rámci 
práva životního prostředí;

b) jejím základním proklamovaným cílem je 
podpora ochrany životního prostředí v rámci 
práva životního prostředí nebo podpory 
trvale udržitelného rozvoje;   

Orig. nl

Odůvodnění

Organizace, které si za svůj cíl kladou trvale udržitelný rozvoj, jak se uvádí v jejich 
stanovách, musejí být rovněž způsobilé.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 49
Čl. 12 odst. 1

1. Nevládní organizace, která podala žádost 
o vnitřní přezkum podle článku 10, může 
podat žalobu k Soudnímu dvoru v souladu s 
příslušnými ustanoveními Smlouvy.

1. Nevládní organizace, která podala žádost 
o vnitřní přezkum podle článku 10, může,
domnívá-li se, že je rozhodnutí orgánu 
nebo subjektu Společenství v odpovědi na 
tuto žádost nedostatečné pro zajištění shody 
s právem životního prostředí, podat žalobu k 
Soudnímu dvoru v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smlouvy, a to za účelem 
přezkoumání hmotné a procesní zákonnosti 
rozhodnutí uvedeného v článku 10.

Orig. nl

Odůvodnění

Původní návrh Komise uváděl daleko jasněji, k čemu se řízení u soudu vztahuje.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 50
článek 14



AM\584771CS.doc 21/21 PE 364.732v01-00
Externí překlad

CS

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Použije se od ... * Použije se od ... *.
* odpoledne * tři měsíce ode dne uvedeného v prvním 

odstavci.

Orig. nl

Odůvodnění

Je důležité, aby se toto nařízení používalo co nejdříve. Tři měsíce je reálná doba. 


