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Eija-Riitta Korhola
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény tárgyában

A Tanács közös álláspontja (6273/REV 2/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 18
(6) preambulumbekezdés

(6) Általános elvként az Aarhusi Egyezmény 
három pillérében biztosított jogok 
állampolgárságra, nemzetiségre, illetve 
lakóhelyre való tekintet nélkül kell hogy 
érvényesüljenek.

(6) Általános elvként az Aarhusi Egyezmény 
három pillérében biztosított jogok 
állampolgárságra, nemzetiségre, pénzügyi 
helyzetre vagy lakóhelyre való tekintet 
nélkül kell hogy érvényesüljenek.

Or. pl

Indokolás

Az alacsony pénzügyi vagy társadalmi helyzetű állampolgárokkal szemben a hatóságok 
gyakran diszkriminációt alkalmaznak. Ezen állampolgárok számára az internethez vagy 
egyéb telekommunikációs eszközökhöz való hozzáférés hiánya miatt nehézséggel jár a 
környezeti információk megszerzése, ennélfogva az igazságszolgáltatáshoz szintén nehéz 
hozzáférniük. Így a módosítás az Aarhusi Egyezmény, különösen a 9. cikkely (4) bekezdése 
szellemének jegyében történik.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 19
(7) preambulumbekezdés

(7) Az Aarhusi Egyezmény a hatóságokat 
tág értelemben határozza meg, aminek 
alapját az a felfogás képezi, hogy hatósági 
jogkör gyakorlása során jogokat kell 
biztosítani az egyének és szervezeteik 
számára. Ezért szükséges az e rendelet 
hatálya alá tartozó közösségi intézményeket 
és szerveket ugyanilyen tág értelemben és 
funkcionális módon meghatározni. Az 
Aarhusi Egyezmény alapján a közösségi 
intézmények és szervek kizárhatók az 
Egyezmény hatálya alól, amennyiben bírói 
vagy jogalkotói minőségükben járnak el. Az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel való koherencia miatt azonban a 
környezeti információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó rendelkezéseket a jogalkotói 
minőségükben eljáró közösségi 
intézményekre és szervekre is alkalmazni 
kell.

(7) Az Aarhusi Egyezmény a hatóságokat 
tág értelemben határozza meg, aminek 
alapját az a felfogás képezi, hogy hatósági 
jogkör gyakorlása során jogokat kell 
biztosítani az egyének és szervezeteik 
számára arra, hogy a környezettel 
kapcsolatos ügyekben lépéseket tegyenek és 
bíróságokhoz fordulhassanak. Ezért 
szükséges az e rendelet hatálya alá tartozó 
közösségi intézményeket és szerveket 
ugyanilyen tág értelemben és funkcionális 
módon meghatározni. Az Aarhusi 
Egyezmény alapján a közösségi 
intézmények és szervek kizárhatók az 
Egyezmény hatálya alól, amennyiben bírói 
vagy jogalkotói minőségükben járnak el. Az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel való koherencia miatt azonban a 
környezeti információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó rendelkezéseket a jogalkotói 
minőségükben eljáró közösségi 
intézményekre és szervekre is alkalmazni 
kell.

Or. pl

Indokolás

A módosítás továbbra is a jogszabály hatáskörének konkretizálására irányul. A jelenlegi
megfogalmazás értelmében az állampolgárok rendelkezhetnek egyéb jogokkal is, amelyek nem 
feltétlenül kapcsolódnak a környezetvédelemhez. Így a módosítás az Aarhusi Egyezmény, 
különösen a 6., 7., 8., és 9. cikkelyek szellemének jegyében történik.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 20
(9) preambulumbekezdés
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(9) Helyénvaló, hogy e rendelet 
meghatározza a „tervek és programok” 
fogalmát, az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a 
hatályos EK-jog szerinti tagállami 
kötelezettségekkel kapcsolatosan követett 
megközelítéssel párhuzamosan. A 
„környezetet érintő terveket és programokat” 
a közösségi környezetvédelmi politika 
céljainak eléréséhez való hozzájárulásukra, 
vagy az ezen célok elérésére gyakorolt 
feltehetően jelentős hatásukra nézve kell 
meghatározni. A 2002. július 22-ével 
kezdődő tízéves időszakra a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési 
program meghatározza a közösségi 
környezetvédelmi politika céljait, illetve az 
ezen célok elérése érdekében tervezett 
intézkedéseket. Ezen időszak végén el kell 
fogadni a következő környezetvédelmi 
cselekvési programot.

(9) Helyénvaló, hogy e rendelet 
meghatározza a „tervek és programok” 
fogalmát, az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a 
hatályos EK-jog szerinti tagállami 
kötelezettségekkel kapcsolatosan követett 
megközelítéssel párhuzamosan. A 
„környezetet érintő terveket és programokat” 
a közösségi környezetvédelmi politika 
céljainak és prioritásainak eléréséhez való 
hozzájárulásukra, vagy az ezen célok 
elérésére gyakorolt feltehetően jelentős 
hatásukra nézve kell meghatározni. A 2002. 
július 22-ével kezdődő tízéves időszakra a 
hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program meghatározza a 
közösségi környezetvédelmi politika céljait, 
illetve az ezen célok elérése érdekében 
tervezett intézkedéseket. Ezen időszak végén 
el kell fogadni a következő 
környezetvédelmi cselekvési programot.

Or. pl

Indokolás

Az Európai Unió a környezetvédelmi politika célkitűzésein felül az ezen polikikához 
kapcsolódó, prioritást élvező feladatok teljesítésére összpontosít. Például a hatodik 
keretprogram (2002-2006) többek közt az élelmiszer minőséget és biztonságot, a fenntartható 
fejlődést, globális változást és az ökoszisztémákat segíti elő, azaz olyan alprogramokat, 
melyek szoros kapcsolatban állnak a környezetvédelemmel és az emberi egészséggel. 
Az EU jelenlegi, brit elnökségének prioritásai közé tartozik a klímaváltozás, a 
környezetvédelem, és a fenntartható fejlődés kapcsolata az emberi élettel és egészséggel. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 21
(15) preambulumbekezdés

(15) Azokban az esetekben, amikor az 
1049/2001/EK rendelet kivételekről 
rendelkezik, ezeket értelemszerűen 
alkalmazni kell az ezen rendelet szerinti 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti kérelmekre is.  Az elutasítás indokait 
a környezeti információhoz való hozzáférés 

(15) A környezeti információhoz való 
hozzáférés alóli kivételek esetében a 
2003/4/EK irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni a közösségi 
intézményekre és testületekre is. Az 
elutasítás indokait a környezeti 
információhoz való hozzáférés 
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vonatkozásában megszorítóan kell 
értelmezni, tekintetbe véve azt a közérdeket, 
amelyet az információ közzététele szolgál, 
és azt, hogy a kért információ a környezetbe 
jutó kibocsátásokra vonatkozik-e.  A 
„kereskedelmi érdekek” kifejezés magában 
foglalja a banki minőségükben eljáró 
intézmények vagy szervek által megkötött 
titoktartási megállapodásokat is.

vonatkozásában megszorítóan kell 
értelmezni, tekintetbe véve azt a közérdeket, 
amelyet az információ közzététele szolgál, 
és azt, hogy a kért információ a környezetbe 
jutó kibocsátásokra vonatkozik-e.

Or. <Original>{EN}en</Original>

Indokolás

A 2003/4/EK irányelv az Aarhusi Egyezményben foglaltakat teljesíti a környezeti 
információhoz való hozzáférés tagállami jogrendbe foglalása tekintetében és semmi nem 
indokolja, hogy a közösségi intézményeknek ne kelljen ugyanezen szabályokat alkalmazniuk. 
A „banki minőség” kiegészítés az Aarhusi Egyezményből ered, melyet a Közösség időközben 
ratifikált. Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy a kivételek szűken értelmezendők, 
mindamellett a „banki minőség” kiegészítés a bizalmasság fogalmának tágítása, ezért nem 
engedélyezett. A 2003/4/EK irányelv nem rendelkezik konkrét banki szabályokról, bár számos 
tagállamban léteznek az Európai Befektetési Bankhoz hasonló bankok. (EP módosítás: 56, 
első olvasat)  

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 22
(15) preambulumbekezdés

(15) Azokban az esetekben, amikor az 
1049/2001/EK rendelet kivételekről 
rendelkezik, ezeket értelemszerűen 
alkalmazni kell az ezen rendelet szerinti 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti kérelmekre is.  
Az elutasítás indokait a környezeti 
információhoz való hozzáférés 
vonatkozásában megszorítóan kell 
értelmezni, tekintetbe véve azt a közérdeket, 
amelyet az információ közzététele szolgál, 
és azt, hogy a kért információ a környezetbe 
jutó kibocsátásokra vonatkozik-e.  
A „kereskedelmi érdekek” kifejezés 
magában foglalja a banki minőségükben 
eljáró intézmények vagy szervek által 
megkötött titoktartási megállapodásokat is.

(15) Az elutasítás indokait a környezeti 
információhoz való hozzáférés 
vonatkozásában megszorítóan kell 
értelmezni, tekintetbe véve azt a közérdeket, 
amelyet az információ közzététele szolgál, 
és azt, hogy a kért információ a környezetbe 
jutó kibocsátásokra vonatkozik-e.
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A környezeti információhoz való hozzáférés 
alóli kivételek esetében a 2003/4/EK 
irányelv vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni a közösségi intézményekre és 
testületekre is.

Or. nl

Indokolás

A kivétel felől, mely lehetővé teszi a banki minőségben működő intézmények vagy testületek 
számára, hogy megtagadják a környezeti információhoz való hozzáférést, az eredeti bizottsági 
javaslat nem rendelkezett. A kivételeknek a 2003/4/EK irányelven kell alapulniuk.

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 23
1. cikk (1) bekezdés, b) pont

(b) a környezeti információ fokozatos 
hozzáférhetővé tétele és terjesztése a 
nyilvánosság körében annak érdekében, 
hogy megvalósuljon annak lehető 
legszélesebb körű rendszeres 
hozzáférhetősége és terjesztése. Ennek 
érdekében különösen – amennyiben 
rendelkezésre áll – a számítógépes távközlés 
vagy egyéb elektronikus technológia 
használatát támogatni kell;

(b) a környezeti információ megbízható 
összegyűjtése és fokozatos hozzáférhetővé 
tétele és terjesztése a nyilvánosság körében 
annak érdekében, hogy megvalósuljon annak 
lehető legszélesebb körű rendszeres 
hozzáférhetősége és terjesztése. Ennek 
érdekében különösen – amennyiben 
rendelkezésre áll – a számítógépes távközlés 
vagy egyéb elektronikus technológia 
használatát támogatni kell;

Or. pl

Indokolás

Hibák: a környezet állapotának rendszertelen felmérése, a mérőeszközök pontatlan 
leolvasása, hibás vagy elavult technikai apparátus vagy helytelen kutatási módszerek 
felhasználása ismétlődő hibákat generálhat, melyek a környezet állapotának pontatlan 
értékeléséhez, ezáltal pontatlan információ terjesztéséhez vezethetnek. Ez oda vezethet, hogy a 
hatóságok és a bírói testületek hibát követnek el vagy nem sikerül megfelelő intézkedést 
hozniuk.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 24
1. cikk (1) bekezdés, c) pont

(c) a nyilvánosság részvételének biztosítása 
a környezetet érintő tervekkel és 
programokkal kapcsolatosan;

(c) a nyilvánosság részvételének biztosítása 
a környezetet érintő tervekkel, programokkal 
és politikákkal kapcsolatosan;
(Ez a kiegészítés vonatkozik a szöveg 
egészére.)

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény szükségesnek tartja a környezeti politika megalkotásában való 
részvételt.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 25
1. cikk (1) bekezdés, c) pont

(c) a nyilvánosság részvételének biztosítása 
a környezetet érintő tervekkel és 
programokkal kapcsolatosan;

(c) a nyilvánosság részvételének biztosítása 
a környezetet érintő tervekkel, programokkal 
és politikákkal kapcsolatosan;

Or. nl

Indokolás

Ezen módosítás az Aarhusi Egyezmény 7. cikkében foglaltak megvalósítására való tekintettel 
kerül előterjesztésre. Ismételten bemutatja az első olvasat 7. módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 26
2. cikk (1) bekezdés, bevezetés

1. E rendelet alkalmazásában: (Nem érinti az angol verziót.)

Or. nl
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Indokolás

(Nem érinti az angol verziót.)

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 27
2. cikk (1) bekezdés, a) pont

(a) „kérelmező”: a környezeti információt 
kérelmező bármely természetes vagy jogi 
személy;

(a) „kérelmező”: a környezet, vagy egyik 
alkotóelemére helyzetére vonatkozó 
információt kérelmező bármely természetes 
vagy jogi személy;

Or. pl

Indokolás

A kérelmezőknek a környezet egy vagy több alkotóelemével, és nem a környezet egészével 
kapcsolatos tájékoztatásra irányuló kérelmeket kell beadniuk.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 28
2. cikk (1) bekezdés d) pont i) alpont

(i) a környezeti elemek állapota, mint 
például a levegő vagy a légkör, a víz, a talaj, 
a táj, a tájkép és a természetes élőhelyek, 
beleértve a vizes élőhelyeket, a partmenti és 
tengeri területeket, a biológiai sokféleséget 
és annak összetevőit, beleértve a 
géntechnológiával módosított szervezeteket, 
valamint az ezen elemek közötti 
kölcsönhatást;

(i) a környezeti elemek állapota, mint 
például a levegő vagy a légkör, a víz, a talaj, 
a felszíni tájformák, az alapkőzet, a táj, a 
tájkép és a természetes élőhelyek, beleértve 
a vizes élőhelyeket, a partmenti és tengeri 
területeket, a biológiai sokféleséget és annak 
összetevőit, beleértve a géntechnológiával 
módosított szervezeteket, valamint az ezen 
elemek közötti kölcsönhatást;

Or. pl

Indokolás

Az i) alpont tartalmazza a környezet elemeit: a légkört (levegő), a hidroszférát (víz), a 
pedoszférát (termőföldek), felszíni tájformákat és alapkőzetet (a litoszféra) és élő 
organizmusokat, beleértve az erdőket és lápokat (a bioszféra). Az alapkőzet bevétele a vele 
kapcsolatosan végzett gazdasági tevékenységek miatt fontos (bányászat, föld alatti szállítás, 
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építés, raktározás, katonai célú tevékenységek), melyeknek széles körű hatásai vannak a 
környezetre nézve (bányaomlások, metánrobbanások, a csővezetékekből szivárgó petróleum-
készítmények, szállítási katasztrófák az alagutakban, építési katasztrófák, stb.).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 29
2. cikk (1) bekezdés d) pont vi) alpont

(vi) az emberi egészség és biztonság 
állapota, ideértve az élelmiszerlánc 
szennyeződését, amennyiben az lényeges, az 
emberi életfeltételek, a kulturális helyszínek 
és építmények, amennyiben azokra az i. 
pontban említett környezeti elemek állapota 
vagy ezen elemeken keresztül az ii. vagy iii. 
pontban említett bármilyen tényező vagy 
intézkedés hatással van vagy hatással lehet; 

(vi) az emberi egészség és biztonság 
állapota, az egyes közösségek demográfiai 
és társadalmi állapota helyi, regionális és 
nemzeti szinten, ideértve az élelmiszerlánc 
szennyeződését, amennyiben az lényeges, az 
emberi életfeltételek, a kulturális helyszínek 
és építmények, amennyiben azokra az i. 
pontban említett környezeti elemek állapota 
vagy ezen elemeken keresztül az ii. vagy iii. 
pontban említett bármilyen tényező vagy 
intézkedés hatással van vagy hatással lehet; 

Or. pl

Indokolás

Az egyes közösségek nem- és kor szerinti megoszlásának és egyéb demográfiai és társadalmi 
jellegzetességeinek helyi, regionális vagy nemzeti szintű ismerete lehetővé teszi annak 
felmérését, (például radioaktív szennyeződés vagy egyéb környezeti katasztrófa, úgymint 
áradás esetén) hogy mikor, hogyan és hol kell segítséget nyújtani a legsérülékenyebb 
csoportok, különösen az idősek és gyermekek számára.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 30
2. cikk (1) bekezdés e) pont

(e) „környezetet érintő tervek és
programok”: olyan tervek és programok, 

(e) „környezetet érintő tervek, programok és 
politikák”: olyan tervek, programok és 
politikák, 

Or. nl
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Indokolás

Az e) pontnak meg kell egyeznie az 1. cikkely (1) bekezdés c) pontjára irányuló, Frieda 
Brepoels által előterjesztett módosítással. 

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 31
2. cikk (1) bekezdés e) pont i) alpont

(i) amelyet közösségi intézmény vagy szerv 
dolgoz ki és adott esetben elfogad, 

(i) amelyet közösségi intézmény vagy szerv 
dolgoz ki, finanszíroz és/vagy adott esetben 
elfogad, 

Or. nl

Indokolás

A második rész újra bemutatja az első olvasat 10. módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 32
2. cikk (1) bekezdés e) pont i) alpont

(i) amelyet közösségi intézmény vagy szerv 
dolgoz ki és adott esetben elfogad, 

(i) amelyet közösségi intézmény vagy szerv 
dolgoz ki, finanszíroz, és adott esetben 
elfogad, 

Or. en

Indokolás

Az EU által finanszírozott programoknak számottevő hatásuk lehet a környezetre. (EP 10. 
módosítás első olvasat)

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 33
2. cikk (1) bekezdés e) pont 3. albekezdés

Ez a fogalommeghatározás nem foglalja 
magában a pénzügyi, banki vagy 

Ez a fogalommeghatározás nem foglalja 
magában a pénzügyi, banki vagy 
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költségvetési terveket és programokat, 
nevezetesen a javasolt éves 
költségvetésekhez kapcsolódókat, és azokat, 
amelyek meghatározzák az egyes projektek 
vagy tevékenységek finanszírozásának 
módját, sem a közösségi intézmények vagy 
szervek belső munkaprogramjait, sem a 
kizárólag polgári védelem céljára tervezett 
vészhelyzeti terveket és programokat; 

költségvetési terveket és programokat, 
nevezetesen a javasolt éves 
költségvetésekhez kapcsolódókat, és azokat, 
amelyek meghatározzák az egyes projektek 
vagy tevékenységek finanszírozásának 
módját, sem a közösségi intézmények vagy 
szervek belső munkaprogramjait, sem a 
kizárólag polgári védelem céljára tervezett 
vészhelyzeti terveket és programokat; 

Or. en

Indokolás

A „banki minőség” kiegészítés az Aarhusi Egyezményből ered, melyet a Közösség időközben 
ratifikált. Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy a kivételek szűken értelmezendők, 
mindamellett a „banki minőség” kiegészítés a bizalmasság fogalmának tágítása, ezért nem 
engedélyezett. A 2003/4/EK irányelv nem rendelkezik konkrét banki szabályokról, bár számos 
tagállamban léteznek az Európai Befektetési Bankhoz hasonló bankok.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 34
2. cikk (1) bekezdés, f) pont

(f) „környezetvédelmi jog”: közösségi 
jogszabályok, amelyek a jogalapjukra való 
tekintet nélkül hozzájárulnak a Szerződés 
szerinti közösségi környezetvédelmi politika 
céljainak megvalósításához: a környezet 
minőségének megőrzéséhez, védelméhez és 
javításához, az emberi egészség védelméhez, 
a természeti erőforrások körültekintő és 
ésszerű felhasználásához, és a regionális 
vagy világméretű környezeti problémák 
kezelésére irányuló intézkedések 
ösztönzéséhez nemzetközi szinten;

(f) „környezetvédelmi jog”: közösségi 
jogszabályok, amelyek a jogalapjukra való 
tekintet nélkül hozzájárulnak a Szerződés 
szerinti közösségi környezetvédelmi politika 
céljainak megvalósításához: a környezet 
minőségének megőrzéséhez, védelméhez és 
javításához, az emberi egészség védelméhez, 
a természeti erőforrások körültekintő és 
ésszerű felhasználásához, és a helyi, 
regionális vagy világméretű környezeti 
problémák kezelésére irányuló intézkedések 
ösztönzéséhez nemzetközi szinten;

Or. pl

Indokolás

A környezeti problémák helyi szinten történő megoldásának elősegítése további, a környezet 
minőségének védelmére és javítására, az emberi egészség védelmére és a természeti 
erőforrások körültekintő és racionális felhasználásának biztosítására irányuló 
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intézkedésekhez vezet. Az intézkedés magasabb szinteken (regionális, nemzeti, és végül 
nemzetközi) folytatásra kerül. A nemzetközi szintű környezetvédelem nem valósulhat meg a 
helyi szinten tett intézkedések összessége nélkül.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 35
3. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

Az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazni kell 
a kérelmező által benyújtott, a közösségi 
intézmények és szervek birtokában levő 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti bármely kérelemre, a kérelmező 
állampolgársága, nemzetisége vagy 
lakóhelye szerinti megkülönböztetés nélkül, 
illetve jogi személy esetében annak 
bejegyzett székhelye és tevékenysége 
tényleges központjának helye szerinti 
megkülönböztetés nélkül.

Az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazni kell 
a kérelmező által benyújtott, a közösségi 
intézmények és szervek birtokában levő 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti bármely kérelemre, a kérelmező 
állampolgársága, nemzetisége, társadalmi 
helyzete vagy lakóhelye szerinti 
megkülönböztetés nélkül, illetve jogi 
személy esetében annak tevékenységi köre, 
bejegyzett székhelye és tevékenysége 
tényleges központjának helye szerinti 
megkülönböztetés nélkül.

Or. pl

Indokolás

Az alacsony pénzügyi vagy szociális helyzetű állampolgárokkal szemben a hatóságok gyakran 
diszkriminációt alkalmaznak. Ezen állampolgárok számára az internethez vagy egyéb 
telekommunikációs eszközökhöz való hozzáférés hiánya miatt nehézséggel jár a környezeti 
információk megszerzése, ennélfogva az igazságszolgáltatáshoz szintén nehéz hozzáférniük. 
Így a módosítás az Aarhusi Egyezmény, különösen a 9. cikkely (4) bekezdése szellemének 
jegyében történik.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 36
4. cikk (2) bekezdés, bevezetés

2. A rendelkezésre bocsátandó és 
terjesztendő környezeti információt szükség 
szerint naprakésszé kell tenni. Az 
adatbázisok vagy nyilvántartások az 
1049/2001/EK rendelet 12. cikkének (2) és 
(3) bekezdésében, és 13. cikkének (1) és (2) 

2. A rendelkezésre bocsátandó és 
terjesztendő környezeti információnak
megbízhatónak kell lennie és szükség 
szerint naprakésszé kell tenni. Az 
adatbázisok vagy nyilvántartások az 
1049/2001/EK rendelet 12. cikkének (2) és 
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bekezdésében felsorolt dokumentumokon 
kívül a következőket foglalják magukban:

(3) bekezdésében, és 13. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében felsorolt dokumentumokon 
kívül a következőket foglalják magukban:

Or. pl

Indokolás

Hibák: a környezet állapotának rendszertelen felmérése, a mérőeszközök pontatlan 
leolvasása, hibás vagy elavult technikai apparátus vagy helytelen kutatási módszerek 
felhasználása ismétlődő hibákat generálhat, melyek a környezet állapotának pontatlan 
értékeléséhez, ezáltal pontatlan információ terjesztéséhez vezethetnek. Ez oda vezethet, hogy a 
hatóságok és a bírói testületek hibát követnek el vagy nem sikerül megfelelő intézkedést 
hozniuk.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 37
4. cikk (4) bekezdés

4. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
legfeljebb négyévente, rendszeres 
időközönként a környezet állapotáról 
jelentés kerüljön kiadásra és terjesztésre, 
amely tartalmazza a környezet minőségére 
és a környezetre nehezedő nyomásra 
vonatkozó információt.

4. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
legfeljebb négyévente, rendszeres 
időközönként a környezet állapotáról 
jelentés kerüljön kiadásra és terjesztésre, 
amely tartalmazza a környezet minőségére 
és a környezetre nehezedő nyomásra 
vonatkozó információt, és a Szerződés 95. 
cikke és 175. cikke (1) bekezdésével 
összhangban a fejlesztésével kapcsolatos 
iránymutatásokat javasol.

Or. pl

Indokolás

A rendelet kiemelkedő célja az emberi egészség és a környezet védelme. A fejlesztési 
iránymutatások lefektetése mérőszámok kialakítását teszi lehetővé, melyek igazolják az 
információhoz való fokozott hozzáférést, a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban, és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot az egészség- és környezetvédelmet illető kérdésekben.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 38
6. cikk
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Kivételek alkalmazása környezeti 
információhoz való hozzáférés iránti 
kérelmekre

A környezeti információkhoz való 
hozzáférés iránti kérelmek megtagadása

1. Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésének első franciabekezdése 
esetében a közzétételhez fűződő nyomós 
közérdek fennállását kell megállapítani, 
amennyiben a kért információ a 
környezetbe való kibocsátásra vonatkozik.  
Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) 
és (3) bekezdésében szabályozott egyéb 
kivételek vonatkozásában azt a tényt, hogy 
a kért információ a környezetbe való 
kibocsátásra vonatkozik, különösen 
számításba kell venni a közzétételhez 
fűződő nyomós közérdek fennállásának 
megítélésekor.

Amennyiben egy közösségi intézményhez 
vagy szervhez környezeti információhoz 
való hozzáférésre irányuló kérelem érkezik, 
és amennyiben ez az információ nincs az 
érintett közösségi intézmény vagy szerv 
birtokában, az intézmény vagy szerv a 
lehető legsürgősebben, de legkésőbb 15 
munkanapon belül tájékoztatja a 
kérelmezőt arról a közösségi intézményről 
vagy szervről, illetve a 2003/4/EK irányelv 
értelmében vett hatóságról, amelyhez 
véleménye szerint lehetséges a kért 
információért fordulni, vagy az érintett 
közösségi intézményhez, szervhez vagy 
hatósághoz továbbítja a kérelmet, és erről 
tájékoztatja a kérelmezőt.

2. Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott kivételeken kívül a közösségi 
intézmények és szervek megtagadhatják az 
információhoz való hozzáférést, 
amennyiben az információ közzététele 
hátrányosan befolyásolná annak a 
környezetnek a védelmét, amelyre az 
információ vonatkozik, így például a ritka 
fajok költőhelyeinek védelmét.

Amennyiben a kérelem megfogalmazása túl 
általános, a közösségi intézmény vagy szerv 
a lehető legrövidebb időn belül és legkésőbb 
a 1049/2001/EK rendelet 7. cikkében 
meghatározott időkereten belül felkéri a 
kérelmezőt kérelme tisztázására és ebben 
segítséget nyújt a kérelmező számára, 
például tájékoztatást nyújt a 1049/2001/EK 
rendelet 11. cikkében foglalt, a 
nyilvánosság számára hozzáférhető 
nyilvántartások használatáról. Jelen 
bekezdés értelmében a közösségi intézmény 
vagy szerv kizárólag azt követően 
tagadhatja meg a kérelmet, miután a 
kérelmezőnek megadta ezt a lehetőséget.

3. Amennyiben közösségi intézménynek 
vagy szervnek valamely tagállamból 
származó információ van a birtokában, 
konzultálnia kell az adott tagállammal, és a 
közösségi jogszabályok szerinti valamennyi 
vonatkozó kivételt alkalmaznia kell.  Az 
érintett intézmény vagy szerv rendelkezésre 
bocsátja az információt, ha semmilyen 
kivételt nem kell alkalmazni. 

A közösségi intézmények és szervek 
megtagadhatják az információhoz való 
hozzáférést és dönthetnek úgy, hogy nem 
terjesztik aktívan a környezeti információt, 
amennyiben az információ nyilvánosságra 
hozatala hátrányosan érintené azon 
környezet védelmét, melyre az információ 
vonatkozik, például a védett fajok 
előfordulásának helyét.
A közösségi intézmények és szervek a 
kereskedelmi vagy ipari információ 
védelmével, a személyes adatok védelmével, 
vagy azon környezet védelmével kapcsolatos 
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kivételek alapján, melyre az információ 
vonatkozik nem feltétlenül tagadják meg a 
kérelmet vagy dönthetnek úgy, hogy nem 
terjesztik aktívan az információt, 
amennyiben az információ a környezeti 
kibocsátásokra vonatkozik.
A közösségi intézmények vagy szervek csak 
a 2003/4/EK irányelv 4. cikkében, vagy a 
jelen cikk (3) bekezdésében foglalt kivételek 
egyike alapján tagadhatják meg a 
környezeti információhoz való hozzáférést 
vagy dönthetnek úgy, hogy nem terjesztik a 
környezeti információt.
A jelen rendeletben meghatározott kivételek 
egyenként értelmezendőek. A 
nyilvánosságra hozatal által szolgált 
közérdeket és az információ megtagadása 
által szolgált érdeket minden egyes konkrét 
esetben együtt kell mérlegelni.

Or. nl

Indokolás

A kivételeknek a 2003/4/EK irányelven kell alapulniuk, mely nemzeti szinten biztosítja a 
környezeti információhoz való hozzáférést. Az itt meghatározott kivételek nem teljesen 
felelnek meg az Aarhusi Egyezményben lefektetett rendelkezéseknek és megfogalmazásuk túl 
tág az Egyezményhez képest.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 39
6. cikk (1) bekezdés

1. Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésének első franciabekezdése 
esetében a közzétételhez fűződő nyomós 
közérdek fennállását kell megállapítani, 
amennyiben a kért információ a 
környezetbe való kibocsátásra vonatkozik.  
Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) 
és (3) bekezdésében szabályozott egyéb 
kivételek vonatkozásában azt a tényt, hogy 
a kért információ a környezetbe való 
kibocsátásra vonatkozik, különösen 
számításba kell venni a közzétételhez 

1. A közösségi intézmények vagy szervek 
csak a 2003/4/EK irányelv 4. cikkében, 
vagy a jelen cikk (2) bekezdésében foglalt 
kivételek egyike alapján tagadhatják meg a 
környezeti információhoz való hozzáférést 
vagy dönthetnek úgy, hogy nem terjesztik a 
környezeti információt.
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fűződő nyomós közérdek fennállásának 
megítélésekor.

Or. en

Indokolás

A 2003/4/EK irányelv az Aarhusi Egyezményben foglaltakat valósítja meg a környezeti 
információhoz való hozzáférés tekintetében a tagállamokban.  A közösségi intézményeknek a 
tagállamokkal megegyező szabályokat kell alkalmazniuk az információhoz való hozzáférés 
alóli kivételekre. Az 1049/2001 rendelet nem veszi kellőképpen figyelembe a környezeti 
információhoz való hozzáférés az Aarhusi Egyezmény értelmében biztosított különleges 
státuszát.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 40
6. cikk (3) bekezdés

3. Amennyiben közösségi intézménynek 
vagy szervnek valamely tagállamból 
származó információ van a birtokában, 
konzultálnia kell az adott tagállammal, és a 
közösségi jogszabályok szerinti valamennyi 
vonatkozó kivételt alkalmaznia kell.  Az 
érintett intézmény vagy szerv rendelkezésre 
bocsátja az információt, ha semmilyen 
kivételt nem kell alkalmazni.

törlés

Or. en

Indokolás

Szükségtelen.  A 2003/4 irányelvben meghatározott kivételeknek mind a tagállamokra, mind a 
közösségi intézményekre és szervekre vonatkozniuk kell.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 41
8. cikk (1) bekezdés

1. Az emberi egészséget vagy a környezetet 
érő közvetlen veszély esetén — függetlenül 
attól, hogy azt emberi tevékenység vagy 

1. Az emberi egészséget és életet vagy a 
környezetet érő közvetlen veszély esetén —
függetlenül attól, hogy azt emberi 
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természeti okok idézik-e elő — a közösségi 
intézmények és szervek a 2003/4/EK 
irányelv értelmében vett hatóságok kérelme 
alapján együttműködnek ezekkel a 
hatóságokkal és segítik azokat, hogy azonnal 
és késedelem nélkül az esetlegesen érintett 
nyilvánosság körében terjeszteni tudják a 
környezeti információt, amely által ez a 
nyilvánosság meg tudja hozni a veszélyből 
származó kár megakadályozására vagy 
enyhítésére irányuló intézkedéseket, feltéve, 
hogy ez az információ a közösségi 
intézmények és szervek és/vagy az említett 
hatóságok birtokában van, vagy azok részére 
tárolják.

tevékenység vagy természeti okok idézik-e 
elő — a közösségi intézmények és szervek a 
2003/4/EK irányelv értelmében vett 
hatóságok kérelme alapján együttműködnek 
ezekkel a hatóságokkal és segítik azokat, 
hogy azonnal és késedelem nélkül az 
esetlegesen érintett nyilvánosság körében 
terjeszteni tudják a környezeti információt, 
amely által ez a nyilvánosság meg tudja 
hozni a veszélyből származó kár 
megakadályozására vagy minimalizálására
irányuló intézkedéseket, feltéve, hogy ez az 
információ a közösségi intézmények és 
szervek és/vagy az említett hatóságok 
birtokában van, vagy azok részére tárolják.

Or. pl

Indokolás

Az emberi egészséget fenyegető veszélyek megjelenéséhez sok esetben az emberi élet 
fenyegetésének veszélye is párosul. Ezen módosítás célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 
életek múlhatnak ilyen helyzeteken. A „minimalizálás” szó használatának célja annak 
hangsúlyozása, hogy a veszély okozta kárt abszolút minimális szinten kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 42
9. cikk

1. A közösségi intézmények és szervek a 
szükséges gyakorlati és/vagy egyéb 
rendelkezések segítségével biztosítják, hogy 
a nyilvánosság kellő időben hatékony 
lehetőséget kapjon a részvételre a 
környezetet érintő tervek és programok 
előkészítésénél, módosításánál vagy 
felülvizsgálatánál, még abban a 
szakaszban, amikor valamennyi lehetőség 
nyitva áll.  Különösen abban az esetben, 
amikor a Bizottság javaslatot készít elő egy 
ilyen tervre vagy programra, amelyet 
döntéshozatal céljából benyújt egyéb 
közösségi intézményekhez vagy szervekhez, 
a Bizottságnak ebben az előkészítő 
szakaszban gondoskodnia kell a 

1. A környezettel kapcsolatos terv, program 
vagy politika előkészítése, módosítása vagy 
felülvizsgálata során a közösségi 
intézményeknek és szerveknek nyilvános 
közlemény útján vagy más alkalmas 
módon, például az elektronikus média útján 
tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot. Ezen 
információnak tartalmaznia kell –
amennyiben rendelkezésre áll—az 
előkészítés alatt álló tervvel, programmal 
vagy politikával kapcsolatos
javaslattervezetet és környezeti információt 
vagy értékelést.
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nyilvánosság részvételéről.
2. A közösségi intézmények és szervek 
azonosítják az (1) bekezdésben említett 
jellegű tervben vagy programban 
ténylegesen vagy feltehetőleg érintett, 
illetve érdekelt nyilvánosságot, figyelembe 
véve e rendelet céljait.

2. A környezettel kapcsolatos tervet, 
programot vagy politikát előkészítő, 
módosító vagy felülvizsgáló közösségi 
intézménynek vagy szervnek tájékoztatnia 
kell a nyilvánosság szereplőit a részvétel 
gyakorlati teendőiről és különösen arról a 
közösségi intézményről vagy szervről, 
amelytől a kért információ beszerezhető és 
amelyhez észrevételekkel vagy kérdésekkel 
lehet fordulni, illetve az észrevételek 
továbbításának menetrendjéről.

3. A közösségi intézmények és szervek 
biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett 
nyilvánosság nyilvános közlemények útján 
vagy más alkalmas módon, például az 
elektronikus média útján, tájékoztatást 
kapjon a következőkről:

3. A közösségi intézmények és szervek a 
szükséges gyakorlati intézkedések 
segítségével biztosítják, hogy a 
nyilvánosság kellő időben lehetőséget 
kapjon észrevételeinek és véleményének 
kifejezésére egy korai szakaszban, mielőtt a 
tervvel, programmal vagy politikával 
kapcsolatos döntések megszületnek. A terv, 
program vagy politika természetétől 
függően a nyilvánosság szereplőinek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
terv, program vagy politika előkészítésének 
különböző szakaszaihoz észrevételeket 
fűzzenek.

a) a javaslat tervezete, amennyiben az 
rendelkezésre áll;

Ezen gyakorlati teendőknek tartalmazniuk 
kell a különböző fázisok időkereteit, 
elegendő időt biztosítva a nyilvánosság 
szereplőinek tájékoztatására és 
felkészülésére a környezeti döntéshozatali 
eljárásban való hatékony részvételre. A 
környezettel kapcsolatos tervről, 
programról vagy politikáról szóló írosos 
konzultációkra vonatkozó észrevételek 
megtételére nyolchetes határidő adható.
Ülések vagy meghallgatások szervezése 
esetén legalább négyhetes előzetes értesítést 
kell adni. A határidők sürgős esetben, 
illetve amennyiben a nyilvánosságnak már 
volt lehetősége a kérdéses tervhez, 
programhoz vagy politikához észrevételeket 
fűzni, lerövidíthetők.

b) az előkészítés alatt álló tervre vagy 
programra vonatkozó környezeti 
információ vagy értékelés, amennyiben 
rendelkezésre áll; és
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c) a részvételre vonatkozó gyakorlati 
szabályok, beleértve az alábbiakat:
i) az az adminisztratív egység, amelytől a 
vonatkozó információ beszerezhető,
ii) az az adminisztratív egység, amelyhez az 
észrevételeket, véleményeket vagy 
kérdéseket be lehet nyújtani, és
iii) ésszerű időkeretek, amelyek elegendő 
időt biztosítanak a nyilvánosság 
felkészülésére és a környezeti 
döntéshozatali eljárásban történő hatékony 
részvételére.
4. Az észrevételek megtételére legalább 
négyhetes határidőt kell megállapítani.  
Ülések vagy meghallgatások szervezése 
esetén legalább négyhetes előzetes értesítést 
kell adni.  A határidő sürgős esetben, illetve 
amennyiben a nyilvánosságnak már volt 
lehetősége a kérdéses tervhez vagy 
programhoz észrevételeket fűzni, 
lerövidíthetők.

Or. nl

Indokolás

A közösségi intézményeknek és szerveknek figyelembe kell venniük és jelenteniük kell a  
konzultációk eredményét.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 43
9. cikk (3) bekezdés, bevezetés

3. A közösségi intézmények és szervek 
biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett 
nyilvánosság nyilvános közlemények útján 
vagy más alkalmas módon, például az 
elektronikus média útján, tájékoztatást 
kapjon a következőkről:

3. A közösségi intézményeknek és 
szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a (2) 
bekezdésben említett nyilvánosság nyilvános 
közlemény útján vagy más alkalmas 
módokon, például az elektronikus média, és 
ahol ez rendelkezésre áll, a 
telekommunikációs hálózatok által 
üzemeltetett média útján, tájékoztatást 
kapjon a következőkről:

Or. pl
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Indokolás

A technikai haladásnak köszönhetően minden média üzemeltetője, beleértve a teleinformatikai 
üzemeltetőket is, bizonyos helyzetekben, például szükségállapotban köteles a fontos 
információt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A módosítás az Aarhusi 
Egyezmény, különösen ennek 5. cikke, illetve a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a 
közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke szellemének jegyében történik.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Módosítás: 44
9a cikk (új)

9a cikk
A nyilvánosság részvételének eredményei
A környezettel kapcsolatos tervről, 
programról vagy politikáról szóló döntések 
meghozatalában a közösségi 
intézményeknek és szerveknek kellőképpen 
figyelembe kell venniük a nyilvánosság 
részvételének eredményeit.
A közösségi intézményeknek és szerveknek 
tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot a 
tervről, programról vagy politkáról, 
beleértve szövegét is, illetve azokról az 
okokról és megfontolásokról, melyeken a 
döntés alapul, a nyilvánosság részvételéről 
szóló tájékoztatást is beleértve.

Or. en

Indokolás

A közösségi intézményeknek és szerveknek figyelembe kell venniük a nyilvánosság 
részvételének eredményeit és jelenteniük kell azt. (EP 23. módosítás első olvasat)

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez, Hegyi Gyula
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Módosítás: 45
10. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben említett közösségi 
intézménynek vagy szervnek valamennyi 
ilyen kérelmet mérlegelnie kell, kivéve ha a 
kérelem nyilvánvalóan alaptalan.  A 
közösségi intézménynek vagy szervnek a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb tizenkét 
héttel a kérelem átvételét követően írásos 
válaszban ki kell fejtenie indokait.

2. Az (1) bekezdésben említett közösségi 
intézménynek vagy szervnek valamennyi 
ilyen kérelmet mérlegelnie kell, kivéve ha a 
kérelem nyilvánvalóan alaptalan.  A lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 12 héttel a 
kérelem átvételét követően ki kell adnia egy 
írásos határozatot a környezetvédelmi 
törvénynek való megfelelés biztosítására 
irányuló intézkedésről vagy a kérés 
megtagadásáról. A döntés a kérelmező, erre 
kvalifikált szervezetnek címzendő; illetve 
megindokolandó. 

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szövegének visszaállítása (9. cikk (2) bekezdés). Nem egyértelmű, hogy 
egy kvalifikált szervezet képes-e megkérdőjelezni egy „írásos választ” az Európai Bíróságon.  
Az EU ratifikálta az Aarhusi Egyezményt, ezért az Egyezményt teljes egészében alkalmazni 
kell az EU törvényekre, beleértve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel járó 
kötelezettségeket.

<Amend>

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 46
10. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben említett közösségi 
intézménynek vagy szervnek valamennyi 
ilyen kérelmet mérlegelnie kell, kivéve ha a 
kérelem nyilvánvalóan alaptalan.  A 
közösségi intézménynek vagy szervnek a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb tizenkét 
héttel a kérelem átvételét követően írásos 
válaszban ki kell fejtenie indokait.

2. Az (1) bekezdésben említett közösségi 
intézménynek vagy szervnek valamennyi 
ilyen kérelmet mérlegelnie kell, kivéve ha a 
kérelem nyilvánvalóan alaptalan. A 
közösségi intézménynek vagy szervnek a
lehető leghamarabb, de legkésőbb 12 héttel a 
kérelem átvételét követően ki kell adnia egy 
írásos határozatot a környezetvédelmi 
törvénynek való megfelelés biztosítására 
irányuló intézkedésről vagy a kérés 
megtagadásáról. A határozat, melynek így 
tartalmaznia kell az indokolást, a kérelmező 
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nem kormányzati szervezetnek címzendő.

Or. nl

Indokolás

A bizottság eredetileg javaslatot tett egy eljárásra, mely lehetővé tenné bizonyos 
környezetvédelmi szervezetek számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, az Aarhusi 
Egyezménynek megfelelően. Annak érdekében hogy ez megvalósuljon, a „határozat" kifejezés 
használata szükséges. A Tanács közös álláspontjában ezt a kifejezést felváltja egy, az indokok 
közlésére vonatkozó referencia egy “írásos válasz” formájában, melynek az EU Szerződés 
vonakozásában nincs értelme.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 47
10. cikk (3) bekezdés

3. Amennyiben a közösségi intézmény vagy 
szerv a megfelelő gondosság ellenére sem 
képes a (2) bekezdéssel összhangban 
intézkedni, a kérelmet benyújtó nem 
kormányzati szervezetet a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb az említett 
bekezdésben meghatározott időszakon belül 
értesítenie kell mulasztásának okairól, 
illetve arról, hogy mikor szándékozik 
intézkedni. 

3. Amennyiben a közösségi intézmény vagy 
szerv a megfelelő gondosság ellenére sem 
képes a (2) bekezdéssel összhangban 
intézkedni, a kérelmet benyújtó nem 
kormányzati szervezetet a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb az említett 
bekezdésben meghatározott időszakon belül 
értesítenie kell annak okairól, hogy miért 
nem tudja a határozatot meghozni, illetve 
arról, hogy mikor szándékozik a kérelemmel 
kapcsolatos határozatát meghozni.

Bármely esemény során a közösségi 
intézménynek vagy szervnek a kérelem 
átvételét követő tizennyolc hetet meg nem 
haladó határidőn belül intézkednie kell.

A közösségi intézménynek vagy szervnek 
reális határidőn belül, de a kérelem 
átvételét követő tizennyolc hetet meg nem 
haladó határidőn belül határozatot kell 
hoznia a belső felülvizsgálat iránti 
kérelemmel kapcsolatosan, figyelembe véve 
a környezetvédelmi jogszabály 
megszegésének természetét, mértékét és 
súlyosságát. Azonnal tájékoztatnia kell az 
illetékes nem kormányzati szervezeteket a 
kérelemmel kapcsolatos határozatáról.

Or. nl

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdéséhez hasonlóan itt is referenciát kell biztosítani a közösségi 
intézménynek vagy szervnek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés védelmezése céljából 
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hozott „határozatára” vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 48
11. cikk (1) bekezdés b) pont

b) elsődleges kinyilvánított célja a 
környezetvédelemnek a környezetvédelmi 
jog értelmében való támogatása; 

b) elsődleges kinyilvánított célja a 
környezetvédelemnek a környezetvédelmi 
jog értelmében való támogatása vagy a 
fenntartható fejlődés elősegítése; 

Or. nl

Indokolás

Azon szervezetek, melyeknek alapokmányukban rögzített célja a fenntartható fejlődés, szintén 
jogosultak kell hogy legyenek.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 49
12. cikk (1) bekezdés

1. A 10. cikk szerinti belső felülvizsgálat 
iránti kérelmet benyújtó nem kormányzati 
szervezet a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban eljárást 
indíthat a Bíróságon.

1. A 10. cikk szerinti belső felülvizsgálat 
iránti kérelmet benyújtó nem kormányzati 
szervezet, amennyiben úgy véli, hogy a 
közösségi intézmény vagy szerv által a 
kérelemre adott válasz nem elégséges 
ahhoz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi 
törvénynek való megfelelést, a Szerződés 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
eljárást indíthat a Bíróságon, hogy 
felülvizsgálja a 10. cikkben hivatkozott 
határozat tartalmának és eljárásának 
törvényességét.

Or. nl

Indokolás

Az eredeti bizottsági javaslat sokkal egyértelműbben kifejtette, hogy a Bírósági eljárások mire 
vonatkoznak.



AM\584771HU.doc PE 364.732v01-00

külső fordítás 23/24

HU

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 50
14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő harmadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő harmadik 
napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet …-tól kell alkalmazni. *.   Ezt a rendeletet …-tól kell alkalmazni. *.
* pm * három hónappal az első bekezdésben 

említett időpontot követően.  

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy ez a rendelet a lehető leggyorsabban alkalmazásra kerüljön. Három hónap 
reális idő. 

<RepeatBlock<TitreRecueil>><Amend>


