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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 6

(6) Üldpõhimõtte kohaselt ei diskrimineerita 
Århusi konventsiooni kolme sambaga 
tagatud õiguste osas kedagi kodakondsuse, 
rahvuse või alalise elukoha alusel.

(6) Üldpõhimõtte kohaselt ei diskrimineerita 
Århusi konventsiooni kolme sambaga 
tagatud õiguste osas kedagi kodakondsuse, 
rahvuse, rahalise seisu või alalise elukoha 
alusel.

Or. pl

Justification

Citizens with a low financial or social status are often discriminated against by public 
authorities. It is difficult for such citizens to gain access to information on the environment 
owing to a lack of access to the internet or to other telecommunications tools, and it is thus 
also difficult for them to gain access to justice. Amendment in keeping with the spirit of the 
Aarhus Convention, particularly Article 9(4) thereof.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 7

(7) Århusi konventsioonis on avaliku võimu 
organid määratletud üldises tähenduses 
põhimõttel, et igasugusel avaliku võimu 
teostamisel peaksid olema tagatud õigused 
üksikisikutele ja nende organisatsioonidele.
Seetõttu on vaja, et käesolevas määruses 
nimetatud ühenduse institutsioonid ja 
organid oleksid määratletud samasugusel 
üldisel ja funktsionaalsel viisil. Århusi 
konventsiooni alusel võib ühenduse 
institutsioone ja organeid konventsiooni 
kohaldamisalast välja jätta, kui nad 
tegutsevad õigusemõistjana või 
seadusandjana. Keskkonnainfo 
kättesaadavust käsitlevaid sätteid tuleks 
siiski kohaldada seadusandjana tegutsevate 
ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, 
et säilitada kooskõla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu 
kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele.

(7) Århusi konventsioonis on avaliku võimu 
organid määratletud üldises tähenduses 
põhimõttel, et igasugusel avaliku võimu 
teostamisel peaksid olema üksikisikutele ja 
nende organisatsioonidele tagatud õigused 
võtta meetmeid ja pöörduda kohtu poole 
keskkonnaasjades. Seetõttu on vaja, et 
käesolevas määruses nimetatud ühenduse 
institutsioonid ja organid oleksid 
määratletud samasugusel üldisel ja 
funktsionaalsel viisil. Århusi konventsiooni 
alusel võib ühenduse institutsioone ja 
organeid konventsiooni kohaldamisalast 
välja jätta, kui nad tegutsevad 
õigusemõistjana või seadusandjana.
Keskkonnainfo kättesaadavust käsitlevaid 
sätteid tuleks siiski kohaldada seadusandjana 
tegutsevate ühenduse institutsioonide ja
organite suhtes, et säilitada kooskõla 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele.

Or. pl

Justification

Amendment seeking further to specify the scope of the legislation. Under the current wording, 
citizens may have other rights that are not necessarily related to environmental protection. 
Amendment in keeping with the spirit of the Aarhus Convention, particularly Articles 6, 7, 8 
and 9 thereof.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 9

(9) Käesoleva määrusega on kohane näha 
ette “kavade ja programmide” mõiste võttes
arvesse Århusi konventsiooni sätteid ja 

(9) Käesoleva määrusega on kohane näha 
ette “kavade ja programmide” mõiste, võttes
arvesse Århusi konventsiooni sätteid ja 
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paralleelset lähenemisviisi, mida järgitakse 
seoses EÜ kehtivatest õigusaktidest 
tulenevate liikmesriikide kohustustega.
“Keskkonnaga seotud kavad ja programmid” 
tuleb määratleda seoses ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisel 
antava panusega või tõenäolise olulise 
mõjuga sellele. Kuuendas keskkonnaalases 
ühenduse tegevusprogrammis kehtestatakse 
ühenduse keskkonnapoliitika eesmärgid 
kümneks aastaks alates 22. juulist 2002 ja 
nende saavutamiseks kavandatud meetmed.
Selle ajavahemiku möödumisel tuleks vastu 
võtta järgmine keskkonnaalane 
tegevusprogramm.

paralleelset lähenemisviisi, mida järgitakse 
seoses EÜ kehtivatest õigusaktidest 
tulenevate liikmesriikide kohustustega.
“Keskkonnaga seotud kavad ja programmid” 
tuleb määratleda seoses ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärkide ja 
põhimõtete saavutamisel antava panusega 
või tõenäolise olulise mõjuga sellele.
Kuuendas keskkonnaalases ühenduse 
tegevusprogrammis kehtestatakse ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärgid kümneks 
aastaks alates 22. juulist 2002 ja nende 
saavutamiseks kavandatud meetmed. Selle 
ajavahemiku möödumisel tuleks vastu võtta 
järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm.

Or. pl

Justification

In addition to the objectives of environmental policy the European Union focuses on the 
performance of priority tasks linked to that policy. For example, the Sixth Framework 
Programme (2002-2006) promotes, among other things, food quality and safety, sustainable 
development and global change and ecosystems, and thus sub-programmes with a close link 
to environmental protection and human health. 
The priorities of the current UK Presidency of the EU include climate change and 
environmental protection and sustainable development in relation to human life and health. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 15

(15) Kui määruses (EÜ) nr 1049/2001 on 
ette nähtud erandid, tuleks neid kohaldada 
mutatis mutandis käesoleva määruse 
alusel esitatud keskkonnainfo saamise 
taotluste suhtes. Keskkonnainfo 
kättesaadavaks tegemisest keeldumise 
aluseid tuleks tõlgendada kitsendavalt, 
võttes arvesse, kas avalikustamine teeniks 
üldsuse huvisid ja kas taotletud info on 
seotud heidetega keskkonda. Mõiste 
“ärihuvid” hõlmab pangandussektoris 
tegutsevate institutsioonide ja organite 
sõlmitud konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

(15) Mis puutub eranditesse keskkonnainfo 
kättesaadavust käsitlevate eeskirjade 
suhtes, tuleks ühenduse institutsioonide ja 
organite suhtes samuti kohaldada direktiivi 
2003/4/EÜ asjaomaseid sätteid.
Keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest 
keeldumise aluseid tuleks tõlgendada 
kitsendavalt, võttes arvesse, kas 
avalikustamine teeniks üldsuse huvisid ja 
kas taotletud info on seotud heidetega 
keskkonda.
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Or. en

Justification

Directive 2003/4/EC implements the Aarhus Convention as access to environmental 
information into Member States' law and there is no reason why the Community institutions 
should not apply the same rules. The addition of "banking" deviates from the Aarhus 
Convention, which in the meanwhile has been ratified by the Community. The Convention 
provides that exceptions must be interpreted narrowly, the addition of "banking", however, 
enlarges the notion of confidentiality and is thus not permitted. Directive 2003/4/EC does not 
provide for specific rules for banks, although banks similar to EIB exist in many Member 
States. (EP first reading amendment 56.)  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 15

(15) Kui määruses (EÜ) nr 1049/2001 on 
ette nähtud erandid, tuleks neid kohaldada 
mutatis mutandis käesoleva määruse 
alusel esitatud keskkonnainfo saamise 
taotluste suhtes.
Keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest 
keeldumise aluseid tuleks tõlgendada 
kitsendavalt, võttes arvesse, kas 
avalikustamine teeniks üldsuse huvisid ja 
kas taotletud info on seotud heidetega 
keskkonda.
Mõiste “ärihuvid” hõlmab 
pangandussektoris tegutsevate 
institutsioonide ja organite sõlmitud 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

(15) Keskkonnainfo kättesaadavaks 
tegemisest keeldumise aluseid tuleks 
tõlgendada kitsendavalt, võttes arvesse, kas 
avalikustamine teeniks üldsuse huvisid ja 
kas taotletud info on seotud heidetega 
keskkonda.

Keskkonnainfo kättesaadavuse suhtes 
kohaldatavate erandite puhul tuleks 
ühenduse institutsioonide ja organite 
suhtes samuti kohaldada direktiivi 
2003/4/EÜ asjaomaseid sätteid.

Or. nl

Justification

The exception allowing  institutions or bodies acting in a banking capacity to refuse access to 
environmental information was not provided for in the original Commission proposal. 
Exceptions must be based on Directive 2003/4/EC.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 23
Artikli 1 lõike 1 punkt b

b) tagades, et keskkonnainfo tehakse 
üldsusele üha enam kättesaadavaks ja et seda 
levitatakse üha laiemalt eesmärgiga 
saavutada selle võimalikult laialdane 
süstemaatiline kättesaadavus ja levik.
Selleks soodustatakse eelkõige 
arvutikaugside ja/või elektroonilise 
tehnoloogia kasutamist, kui selline võimalus 
on olemas;

b) tagades, et keskkonnainfot kogutakse 
usaldusväärselt ja et see tehakse üldsusele 
üha enam kättesaadavaks ja et seda 
levitatakse üha laiemalt eesmärgiga 
saavutada selle võimalikult laialdane 
süstemaatiline kättesaadavus ja levik.
Selleks soodustatakse eelkõige 
arvutikaugside ja/või elektroonilise 
tehnoloogia kasutamist, kui selline võimalus 
on olemas;

Or. pl

Justification

Mistakes: unsystematic observation of the state of the environment, inaccurate readings taken 
with measuring equipment and the use of defective or obsolete technical apparatus and of 
incorrect research procedures can generate repeated mistakes which can lead to inaccurate 
assessments of the state of the environment and thus result in the spread of incorrect 
information. This can lead to public authorities and judicial bodies making mistakes or failing 
to take appropriate action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõike 1 punkt c

c) sätestades üldsuse osalemise seoses 
keskkonnaalaste kavade ja programmidega;

c) sätestades üldsuse osalemise seoses 
keskkonnaalaste kavade, programmide ja 
poliitikaga;
(Kõnealust muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti suhtes.)

Or. en

Justification

The Aarhus Convention requires access to participation into environmental policy-making.



PE 364.732v01-00 6/21 AM\584771ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõike 1 punkt c

c) sätestades üldsuse osalemise seoses 
keskkonnaalaste kavade ja programmidega;

c) sätestades üldsuse osalemise seoses 
keskkonnaalaste kavade, programmide ja 
poliitikaga;

Or. nl

Justification

This amendment is being tabled with a view to implementing Article 7 of the Aarhus 
Convention. It reintroduces amendment 7 from the first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

(Ei puuduta ingliskeelset versiooni.)

Or. nl

Justification

(Does not affect English version.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes 
taotleb keskkonnainfot;

a) taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes 
taotleb infot keskkonna- või ühe selle 
elemendi seisundi kohta;

Or. pl

Justification

Applicants should submit applications for information on one or more compoment parts of the 
environment, rather than the environment as a whole.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 lõike 1 punkti d alapunkt i

i) selliste keskkonnaelementide nagu õhu ja 
atmosfääri, vee, pinnase, maa, maastike ja 
looduslike alade (sealhulgas märgalad, 
ranna- ja merealad), bioloogilise 
mitmekesisuse ja selle komponentide 
(sealhulgas geneetiliselt muundatud 
organismide) seisundit ning nende 
vastastikust toimet;

i) selliste keskkonnaelementide nagu õhu ja 
atmosfääri, vee, pinnase, pinnavormide, 
aluskivimi, maa, maastike ja looduslike 
alade (sealhulgas metsad, märgalad, ranna-
ja merealad), bioloogilise mitmekesisuse ja 
selle komponentide (sealhulgas geneetiliselt 
muundatud organismide) seisundit ning 
nende vastastikust toimet;

Or. pl

Justification

Point (i) covers elements of the environment: the atmosphere (air), the hydrosphere (water), 
the pedosphere (soils), surface land forms and bedrock (the lithosphere) and living 
organisms, including forests and wetlands (the biosphere). The inclusion of bedrock is 
important owing to the economic activities carried out in connection with it (mining, 
underground transport, building, storage, military activities) which have extensive effects on 
the environment (cave-ins in mines, methane explosions, leakages of petroleum products from 
pipelines, transport disasters in tunnels, building disasters, etc.).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõike 1 punkti d alapunkt vi

vi) inimeste tervislikku seisundit ja ohutust, 
sealhulgas toiduahela saastatus, asjakohastel 
juhtudel inimelu tingimused, 
kultuuriväärtused ja ehitised sel määral, kui 
neid mõjutavad või võib mõjutada punktis i 
nimetatud keskkonnaelementide seisund või 
nende elementide kaudu punktides ii ja iii 
nimetatud muud asjaolud;

vi) inimeste tervislikku seisundit ja ohutust, 
üksikute kogukondade demograafilist ja 
sotsiaalset seisundit kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil, 
sealhulgas toiduahela saastatus, asjakohastel 
juhtudel inimelu tingimused, 
kultuuriväärtused ja ehitised sel määral, kui 
neid mõjutavad või võivad mõjutada punktis 
i nimetatud keskkonnaelementide seisund 
või nende elementide kaudu punktides ii ja 
iii nimetatud muud asjaolud;

Or. pl
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Justification

A knowledge of the gender and age breakdown and other demographic and social features of 
individual communities at local, regional or national level makes it possible to assess (in the 
event of, for instance, radioactive contamination or other environmental disasters, such as 
floods) when, how and where to provide assistance to the most vulunerable groups, 
particularly the elderly and children.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 lõike 1 punkt e

e) keskkonnaalased kavad ja programmid –
kavad ja programmid;

e) keskkonnaalased kavad, programmid ja 
poliitikad – kavad, programmid ja 
poliitikad;

Or. nl

Justification

Point (e) should be consistent with the amendment to Article 1(1)(c) by Frieda Brepoels. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 lõike 1 punkti e alapunkt i

i) mille ühenduse institutsioon või organ 
koostab ja, kui see on asjakohane, vastu 
võtab;

i) mille ühenduse institutsioon või organ 
koostab, rahastab ja/või vastu võtab;

Or. nl

Justification

The second part reintroduces amendment 10 from the first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 lõike 1 punkti e alapunkt i

i) mille ühenduse institutsioon või organ i) mille ühenduse institutsioon või organ 
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koostab ja, kui see on asjakohane, vastu 
võtab;

koostab, rahastab ja, kui see on asjakohane,
vastu võtab;

Or. en

Justification

EU funded programmes can have a major impact on the environment. (EP first reading 
amendment 10).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 lõike 1 punkti e kolmas lõik

Nimetatud mõiste ei hõlma finants-,
pangandus- või eelarvekavasid ja 
programme, mis sätestavad teatavate 
projektide või tegevuste rahastamiskorra või 
mis on seotud kavandatava aastaeelarvega, 
ühenduse institutsiooni- või organisiseste 
tööprogrammidega või üksnes tsiviilkaitseks 
ettenähtud päästeplaanide ja 
programmidega;

Nimetatud mõiste ei hõlma finants- või 
eelarvekavasid ja programme, mis 
sätestavad teatavate projektide või tegevuste 
rahastamiskorra või mis on seotud 
kavandatava aastaeelarvega, ühenduse 
institutsiooni- või organisiseste 
tööprogrammidega või üksnes tsiviilkaitseks 
ettenähtud päästeplaanide ja 
programmidega;

Or. en

Justification

The addition of "banking" deviates from the Aarhus Convention, which in the meanwhile has 
been ratified by the Community. The Convention provides that exceptions must be interpreted 
narrowly, the addition of "banking", however, enlarges the notion of confidentiality and is 
thus not permitted. Furthermore Directive 2003/4/EC does not provide for specific rules for 
banks, although banks similar to EIB exist in many Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 34
Artikli 2 lõike 1 punkt f

f) keskkonnaõigus – ühenduse õigusaktid, 
mis olenemata nende õiguslikust alusest, 
aitavad saavutada asutamislepingus 
sätestatud ühenduse keskkonnapoliitika 
eesmärke; säilitada, kaitsta ja parandada 
keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, 

f) keskkonnaõigus – ühenduse õigusaktid, 
mis olenemata nende õiguslikust alusest 
aitavad saavutada asutamislepingus 
sätestatud ühenduse keskkonnapoliitika 
eesmärke, säilitada, kaitsta ja parandada 
keskkonnakvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, 
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kasutada loodusressursse kaalutletud ja 
mõistlikult ning edendada rahvusvahelisel 
tasandil meetmeid piirkondlike või 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega 
tegelemiseks;

kasutada loodusressursse kaalutletud ja 
mõistlikult ning edendada rahvusvahelisel 
tasandil meetmeid kohalike, piirkondlike või 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega 
tegelemiseks;

Or. pl

Justification

The promotion of measures to resolve environmental problems at local level gives rise to
further action to protect and improve the quality of the environment, protect human health 
and ensure prudent and rational use of natural resources. This action is then taken up at 
higher levels (regional, national and, finally, international). Environmental protection at 
international level is impossible without all the action taken at local level.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

Määrust (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatakse 
kõikide taotluste suhtes, mille taotleja on 
esitanud ühenduse institutsioonide ja 
organite valduses oleva keskkonnainfo 
kättesaamiseks, ilma et kedagi 
kodakondsuse, rahvuse või elukoha tõttu või 
juriidilise isiku puhul tema registreeritud 
asukoha või tegeliku tegevuskoha tõttu 
diskrimineeritaks.

Määrust (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatakse 
kõikide taotluste suhtes, mille taotleja on 
esitanud ühenduse institutsioonide ja 
organite valduses oleva keskkonnainfo 
kättesaamiseks, ilma et kedagi 
kodakondsuse, rahvuse, sotsiaalse seisundi
või elukoha tõttu või juriidilise isiku puhul 
tema poolt harrastatava tegevuse liigi, tema 
registreeritud asukoha või tegeliku 
tegevuskoha tõttu diskrimineeritaks.

Or. pl

Justification

Citizens with a low financial or social status are often discriminated against by public 
authorities. It is difficult for such citizens to gain access to information on the environment 
owing to a lack of access to the internet or to other telecommunications tools, and it is thus 
also difficult for them to gain access to justice. Amendment in keeping with the spirit of the 
Aarhus Convention, particularly Article 9(4) thereof.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Keskkonnainfot, mis tehakse 
kättesaadavaks ja mida levitatakse, 
ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Lisaks 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 12 
lõigetes 2 ja 3 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 
loetletud dokumentidele peavad 
andmebaasid või registrid sisaldama 
järgmist:

2. Keskkonnainfo, mis tehakse 
kättesaadavaks ja mida levitatakse, on 
usaldusväärne ja seda ajakohastatakse 
vastavalt vajadusele. Lisaks määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 12 lõigetes 2 ja 3 ning 
artikli 13 lõigetes 1 ja 2 loetletud 
dokumentidele peavad andmebaasid või 
registrid sisaldama järgmist:

Or. pl

Justification

Mistakes: unsystematic observation of the state of the environment, inaccurate readings taken 
with measuring equipment and the use of defective or obsolete technical apparatus and of 
incorrect research procedures can generate repeated mistakes which can lead to inaccurate 
assessments of the state of the environment and thus result in the spread of incorrect 
information. This can lead to public authorities and judicial bodies making mistakes or failing 
to take appropriate action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 lõige 4

4. Komisjon tagab, et regulaarselt vähemalt 
iga nelja aasta järel avaldatakse 
keskkonnaseisundi aruanne, mis sisaldab 
infot keskkonna kvaliteedi ja keskkonnale 
avaldatava surve kohta, ja et seda aruannet 
levitatakse.

4. Komisjon tagab, et regulaarselt vähemalt 
iga nelja aasta järel avaldatakse 
keskkonnaseisundi aruanne, mis sisaldab 
infot keskkonna kvaliteedi ja keskkonnale 
avaldatava surve kohta, ja et seda aruannet 
levitatakse, ning esitab keskkonna arengu 
suunised asutamislepingu artikli 95 ja 
artikli 175 lõike 1 kohaselt.

Or. pl

Justification

The overriding aim of the regulation is to protect human health and the environment. The 
laying down of development guidelines will make it possible to formulate measures that will 
justify enhanced access to information, public participation in decision-making and access to 
justice in matters relating to health and environmental protection.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 38
Artikkel 6

Erandite kohaldamine keskkonnainfo 
kättesaadavuse taotlemisel

Keskkonnainfo kättesaadavuse taotluste
tagasilükkamine

1. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 
lõike 2 esimese taande puhul eeldatakse 
info avaldamiseks ülekaalukat avalikku 
huvi, kui taotletud info on seotud 
heitmetega keskkonda. Määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
muude erandite puhul võetakse juhul, kui 
hinnatakse teabe avaldamiseks ülekaaluka 
avaliku huvi olemasolu, eelkõige arvesse 
asjaolu, et taotletud info on seotud 
heitmetega keskkonda.

Kui ühenduse institutsioon või organ saab 
taotluse keskkonnainfole juurdepääsuks ja 
kui nimetatud info ei ole nimetatud 
ühenduse institutsiooni või organi valduses 
või nende nimel mõne muu asutuse 
valduses, teavitab ta võimalikult kiiresti või 
hiljemalt 15 tööpäeva jooksul taotlejat 
direktiivi 2003/4/EÜ tähenduses ühenduse 
institutsioonist või organist või 
riigiasutusest, kellelt tema arvates on 
võimalik nõutud infot taotleda, või edastab 
taotluse asjaomasele ühenduse 
institutsioonile, organile või riigiasutusele 
ning teavitab sellest taotlejat.

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artiklis 4 sätestatud eranditele võivad 
ühenduse institutsioonid ja organid 
keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest 
keelduda, kui sellise info avaldamine võib 
ebasoovitavalt mõjutada keskkonnakaitset, 
nt haruldaste liikide paljunemiskohti.

Kui taotlus on sõnastatud liiga üldiselt, 
palub ühenduse institutsioon või organ nii 
kiiresti kui võimalik ja hiljemalt määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 artiklis 7 kehtestatud 
tähtaja jooksul taotlejal selgitada taotlust ja 
abistab taotlejat selle tegemisel, näiteks 
esitades infot määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artiklis 11 nimetatud avalike registrite 
kasutamise kohta. Alles pärast taotlejale 
sellise võimaluse andmist võib ühenduse 
institutsioon või organ, kui ta peab seda 
asjakohaseks, tagasi lükata taotluse 
käesoleva lõike kohaselt.

3. Kui ühenduse institutsiooni või organi 
valduses on liikmesriigist pärinevat 
keskkonnainfot, konsulteerib ühenduse 
institutsioon või organ selle liikmesriigiga 
ja kohaldab ühenduse õiguse alusel 
asjakohaseid erandeid. Asjaomane 
institutsioon või organ avaldab nimetatud 
info, kui selle suhtes ei kohaldata ühtegi 
erandit.

Ühenduse institutsioonid ja organid 
keelduvad keskkonnainfo kättesaadavaks 
tegemisest ja otsustavad mitte aktiivselt 
levitada keskkonnainfot, kui sellise info 
avaldamine võib ebasoovitavalt mõjutada 
keskkonnakaitset, nt haruldaste liikide 
asukoht.

Kui info on seotud heitmetega keskkonda, 
ei või ühenduse institutsioonid ja organid 
ärilise või tööstusinfo kaitset, isikuandmete 
kaitset või selle infoga seotud keskkonna 
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kaitset käsitlevate erandite tõttu taotlust 
tagasi lükata ega otsustada infot aktiivselt 
levitamata jätta.
Ühenduse institutsioonid ja organid võivad 
keelata juurdepääsu keskkonnainfole või 
otsustada jätta keskkonnainfo levitamata 
üksnes ühe direktiivi 2003/4/EÜ artiklis 4 
või käesoleva artikli kolmandas lõigus 
sätestatud erandi alusel.
Käesolevas määruses kehtestatud erandeid 
tõlgendatakse piiravana. Igal konkreetsel 
juhul võrreldakse avalikustamisega 
teenitavaid üldsuse huvisid 
tagasilükkamisega teenitavate huvidega.

Or. nl

Justification

Exceptions must be based on Directive 2003/4/EC, which provides for access to 
environmental information at the national level. The exceptions as provided for here are not 
wholly in accordance with, and are too broad in relation to, the provisions laid down in the 
Aarhus Convention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 39
Artikli 6 lõige 1

1. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 
lõike 2 esimese taande puhul eeldatakse 
info avaldamiseks ülekaalukat avalikku 
huvi, kui taotletud info on seotud 
heitmetega keskkonda. Määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
muude erandite puhul võetakse juhul, kui
hinnatakse teabe avaldamiseks ülekaaluka 
avaliku huvi olemasolu, eelkõige arvesse 
asjaolu, et taotletud info on seotud 
heitmetega keskkonda.

1. Ühenduse institutsioonid ja organid 
võivad keelata juurdepääsu 
keskkonnainfole või otsustada 
keskkonnainfo levitamata jätta ühe 
direktiivi 2003/4/EÜ artiklis 4 või käesoleva 
artikli lõikes 2 sätestatud erandi tõttu.

Or. en

Justification

Directive 2003/4/EC implements the Aarhus Convention as regards access to environmental 
information in Member States.  The Community institutions should  apply the  same rules on 
exceptions to access to information  as the Member States. Regulation 1049/2001 does not 
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sufficiently take into account the particular status granted to access to environmental 
information under the Aarhus Convention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõige 3

3. Kui ühenduse institutsiooni või organi 
valduses on liikmesriigist pärinevat 
keskkonnainfot, konsulteerib ühenduse 
institutsioon või organ selle liikmesriigiga 
ja kohaldab ühenduse õiguse alusel 
asjakohaseid erandeid. Asjaomane 
institutsioon või organ avaldab nimetatud 
info, kui selle suhtes ei kohaldata ühtegi 
erandit.

välja jäetud

Or. en

Justification

Redundant.  The exemptions provided for in Directive 2003/4 should apply to both Member 
States and Community institutions and bodies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 41
Artikli 8 lõige 1

1. Inimeste tervist või keskkonda ähvardava 
otsese ohu korral, mille põhjuseks võivad 
olla inimtegevus või looduslikud tegurid, 
teevad ühenduse institutsioonid ja organid 
direktiivis 2003/4/EÜ määratletud 
riigiasutuste taotluse korral koostööd ja 
abistavad neid, et kohe ja viivitamata 
levitada ohustatud üldsusele kogu ühenduse 
institutsioonide ja organite ja/või nimetatud 
riigiasutuste valduses olev või nende nimel 
hoitav keskkonda puudutav info, mis 
võimaldaks üldsusel võtta meetmeid ohust 
tuleneva kahju vältimiseks või 
leevendamiseks.

1. Inimeste tervist ja elu või keskkonda 
ähvardava otsese ohu korral, mille põhjuseks 
võivad olla inimtegevus või looduslikud 
tegurid, teevad ühenduse institutsioonid ja 
organid direktiivis 2003/4/EÜ määratletud 
riigiasutuste taotluse korral koostööd ja 
abistavad neid, et kohe ja viivitamata 
levitada ohustatud üldsusele kogu ühenduse 
institutsioonide ja organite ja/või nimetatud 
riigiasutuste valduses olev või nende nimel 
hoitav keskkonnainfo, mis võimaldaks 
üldsusel võtta meetmeid ohust tuleneva 
kahju vältimiseks või vähendamiseks.
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Or. pl

Justification

In many cases where threats to human health arise, there is also a threat to human life. The 
aim of this amendment is to draw attention to the fact that lives may be lost in such situations. 
The word 'minimise' is used in order to emphasise that the harm arising from the threat 
should be kept to the absolute minimum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 42
Artikkel 9

1. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad, et üldsusele antakse asjakohaste 
praktiliste ja/või muude vahendite abil 
õigeaegsed ja tõhusad võimalused osaleda 
siis, kui kõik lahendusvariandid on veel 
võimalikud, keskkonnaga seotud kavade ja 
programmide koostamisel, muutmisel või 
läbivaatamisel. Eelkõige, kui komisjon 
koostab selliste kavade või programmide 
kohta ettepaneku, mis esitatakse teistele 
ühenduse institutsioonidele või organitele 
otsustamiseks, võimaldab komisjon üldsuse 
osalemise sellisel ettevalmistusperioodil.

1. Keskkonnaga seotud kava, programmi 
või poliitika koostamisel, muutmisel või 
läbivaatamisel teavitavad ühenduse 
institutsioonid ja organid sellest üldsuse 
liikmeid kas avaliku teadaande või muude 
sobivate vahendite abil, nt elektroonilise 
meedia vahendusel. Nimetatud info hõlmab 
ettepaneku eelnõud ning koostamisel oleva 
kava, programmi või poliitikaga seotud 
keskkonnainfot või hinnangut, kui need on 
kättesaadavad.

2. Ühenduse institutsioonid ja organid 
määravad kindlaks üldsuse, keda lõikes 1 
osutatud kava või programm mõjutab või 
tõenäoliselt mõjutab või kellel on huvi selle 
vastu, võttes arvesse käesoleva määruse 
eesmärke.

2. Ühenduse institutsioon või organ, kes 
tegeleb keskkonnaga seotud kava, 
programmi või poliitika koostamise, 
muutmise või läbivaatamisega, teavitab 
üldsuse liikmeid osalemise praktilisest 
korrast ja eriti ühenduse institutsiooni või 
organi haldusüksusest, kust 
asjassepuutuvat infot võib saada ning kuhu 
võib saata kommentaarid, arvamused või 
küsimused, ning kommentaaride esitamise 
tähtajast.

3. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad lõikes 2 osutatud üldsuse 
teavitamise kas avalike teadaannete või 
muude sobivate vahendite abil, näiteks 
võimalusel elektroonilise meedia 
vahendusel, järgmisest:

3. Ühenduse institutsioonid ja organid 
näevad ette osalemise praktilise korra, et 
võimaldada üldsuse liikmetel esitada 
märkusi ja arvamusi varases staadiumis 
enne otsuste tegemist kava, programmi või 
poliitika kohta. Sõltuvalt kava, programmi 
või poliitika olemusest antakse üldsuse 
liikmetele võimalus kommenteerida plaani, 
programmi või poliitikat nende koostamise 
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erinevatel etappidel.
a) ettepaneku eelnõu, kui see on olemas; Selline praktiline kord sisaldab mõistlikke 

tähtaegu, mis võimaldavad piisava aja 
jooksul üldsusel saada infot ja teha 
ettevalmistusi ning osaleda tõhusalt 
keskkonnaalases otsustamisprotsessis.
Tavaliselt võimaldatakse keskkonnaga 
seotud kava, programmi või poliitikat 
käsitlevates kirjalikes konsultatsioonides 
kommentaaride vastuvõtmiseks vähemalt 
kaheksanädalane tähtaeg. Kohtumiste või 
ärakuulamiste korraldamisel tuleb eelteade 
esitada vähemalt neli nädalat varem.
Kõnealuseid tähtaegu võib lühendada 
kiireloomulistel juhtudel või siis, kui 
üldsuse liikmetel on juba olnud võimalus 
kommenteerida kõnealust kava, programmi 
või poliitikat.

b) koostamisel oleva kava või 
programmidega seotud keskkonnainfo või 
hinnang, kui see on olemas, ja
c) osalemise praktiline kord, sealhulgas:
i) haldusüksus, kust asjassepuutuvat infot 
võib saada,
ii) haldusüksus, kuhu võib saata 
kommentaarid, arvamused või küsimused, 
ja
iii) mõistlikud tähtajad, mis võimaldavad 
piisava aja jooksul üldsusel saada infot ja 
teha ettevalmistusi ning osaleda tõhusalt 
keskkonnaalases otsustamisprotsessis.
4. Kommentaaride vastuvõtmiseks 
kehtestatakse vähemalt neljanädalane 
tähtaeg. Kohtumiste või ärakuulamiste 
korraldamisel tuleb eelteade esitada 
vähemalt neli nädalat varem.  Tähtaegasid 
võib lühendada kiireloomulistel juhtudel 
või siis, kui üldsusel on juba olnud 
võimalus kommenteerida kõnealust kava 
või programmi.

Or. nl

Justification

Community institutions and bodies must take account of, and report on, the outcome of 
consultations. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 43
Artikli 9 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad lõikes 2 osutatud üldsuse 
teavitamise kas avalike teadaannete või 
muude sobivate vahendite abil, näiteks 
võimalusel elektroonilise meedia 
vahendusel, järgmisest:

3. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad lõikes 2 osutatud üldsuse 
teavitamise kas avalike teadaannete või 
muude sobivate vahendite abil, näiteks 
võimalusel elektroonilise meedia ja 
telekommunikatsioonivõrkude poolt 
kasutatava meedia vahendusel, järgmisest:

Or. pl

Justification

Owing to technical progress, all media operators, including teleinformatics operators, are 
obliged to make important information available to the public in situations such as 
emergencies. Amendment in keeping with the spirit of the Aarhus Convention, particularly 
Article 5 thereof, and with Article 4 of Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental 
Matters to Community institutions and bodies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Muudatusettepanek 44
Artikkel 9 a (uus)

Artikkel 9a
Üldsuse osalemise tulemused
Ühenduse institutsioonid ja organid 
võtavad nõuetekohaselt arvesse üldsuse 
osalemise tulemusi otsuse tegemisel 
keskkonnaga seotud kava, programmi või 
poliitika kohta.
Ühenduse institutsioonid ja organid 
teavitavad üldsust kavast, programmist või 
poliitikast, sh selle tekstist, ning otsuse 
tegemise aluseks olnud põhjustest ja 
kaalutlustest, kaasa arvatud info üldsuse 
osalemise kohta.

Or. en
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Justification

Community institutions and bodies should take the results of the public participation process 
into account and report on it. (EP first reading amendment 23).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca 
Harms, María Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 45
Artikli 10 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud ühenduse institutsioon 
või organ arutab iga sellist vaiet, välja 
arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu.
Ühenduse institutsioon või organ esitab 
oma põhjendused kirjalikus vastuses nii 
pea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 12 
nädala jooksul pärast vaide saamist.

2. Lõikes 1 osutatud ühenduse institutsioon 
või organ arutab iga sellist vaiet, välja 
arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu.
See annab niipea kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 12 nädala jooksul pärast vaide 
saamist välja kirjaliku otsuse 
keskkonnaõiguse järgimise tagamiseks 
võetava meetme kohta või oma keeldumise 
kohta vaide suhtes. Otsus saadetakse vaide 
esitanud pädevale üksusele; selles 
selgitatakse otsuse põhjuseid.

Or. en

Justification

Reinstating the text of Commission proposal (art 9 paragraph 2). It is unclear whether a 
qualified entity would be able to challenge a "written reply" in the European Court of Justice.  
The EU has ratified the Aarhus Convention and therefore the Convention should be 
transposed into EU law in its integrity, including the obligations under access to justice.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 46
Artikli 10 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud ühenduse institutsioon 
või organ arutab iga sellist vaiet, välja 
arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu.
Ühenduse institutsioon või organ esitab oma 
põhjendused kirjalikus vastuses nii pea kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui 12 nädala 
jooksul pärast vaide saamist.

2. Lõikes 1 osutatud ühenduse institutsioon 
või organ arutab iga sellist vaiet, välja 
arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu.
Ühenduse institutsioon või organ väljastab
niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 12 
nädala jooksul pärast vaide saamist kirjaliku 
otsuse keskkonnaõiguse järgimise 
tagamiseks võetavate meetmete või oma 
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keeldumise kohta taotluse suhtes.
Põhjendusi sisaldav otsus saadetakse vaide 
esitanud valitsusvälisele organisatsioonile. 

Or. nl

Justification

The Commission originally proposed a procedure that would allow certain environmental 
organisations access to justice, in accordance with the Aarhus Convention. In order to bring 
this about, it is imperative to use the term 'decision'. In the Council's common position this 
term is replaced by a reference to a statement of reasons in a 'written reply', which has no 
meaning under the EU Treaty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 47
Artikli 10 lõige 3

3. Kui ühenduse institutsioon või organ ei 
suuda hoolimata asjakohasest toimimisest 
tegutseda vastavalt lõikele 2, teavitab ta 
vaide esitanud valitsusvälist organisatsiooni 
nii pea kui võimalik ja hiljemalt nimetatud 
lõikes märgitud aja jooksul tegematajätmise
põhjustest ja sellest, millal kavatsetakse 
vastavalt tegutseda.

3. Kui ühenduse institutsioon või organ ei 
suuda hoolimata asjakohasest toimimisest 
tegutseda vastavalt lõikele 2, teavitab ta 
vaide esitanud valitsusvälist organisatsiooni 
niipea kui võimalik ja hiljemalt nimetatud 
lõikes märgitud aja jooksul selle otsuse 
tegemise suutmatuse põhjustest ja sellest, 
millal kavatsetakse taotluse kohta otsus 
teha.

Ühenduse institutsioon või organ tegutseb 
igal juhul 18 nädala jooksul alates vaide 
saamisest.

Ühenduse institutsioon või organ teeb otsuse 
vaide kohta, võttes arvesse 
keskkonnaõiguse rikkumise olemust, 
ulatust ja tõsidust, mõistliku tähtaja 
jooksul, kuid mitte kauem kui 18 nädala 
jooksul alates vaide saamisest. Institutsioon 
või organ teavitab viivitamata pädevat 
valitsusvälist organisatsiooni oma otsusest 
taotluse kohta.

Or. nl

Justification

Here, as in Article 10(2), reference must be made to a 'decision' of the Community institution 
or body in order to safeguard access to justice.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 48
Artikli 11 lõike 1 punkt b

b) tema põhieesmärk on keskkonnakaitse 
edendamine keskkonnaõiguse kontekstis;

b) tema põhieesmärk on keskkonnakaitse 
edendamine keskkonnaõiguse kontekstis või 
jätkusuutliku arengu edendamine;

Or. nl

Justification

Organisations which have sustainable development as their objective, as stated in their 
statutes, must also be eligible.    

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 49
Artikli 12 lõige 1

1. Vastavalt artiklile 10 vaide esitanud 
valitsusväline organisatsioon võib algatada 
menetluse Euroopa Kohtus kooskõlas 
asutamislepingu asjakohaste sätetega.

1. Vastavalt artiklile 10 võib vaide esitanud 
valitsusväline organisatsioon, kui ta leiab, et 
nimetatud vaide korral ei piisa 
keskkonnaõiguse järgimise tagamiseks 
ühenduse institutsiooni või organi otsusest,
algatada menetluse Euroopa Kohtus 
kooskõlas asutamislepingu asjakohaste 
sätetega, et läbi vaadata artiklis 10 
nimetatud otsuse sisuline ja protseduuriline 
seaduslikkus.

Or. nl

Justification

The original Commission proposal stated much more clearly to what the proceedings before 
the Court relate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 50
Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
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Teatajas. Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates …
*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates …*

* pm * kolm kuud pärast esimeses lõigus 
märgitud kuupäeva.

Or. nl

Justification

It is important that this Regulation is applied as quickly as possible. Three months is a 
realistic date. 


