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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 18
6 konstatuojamoji dalis

(6) Bendras principas yra toks, kad teisės, 
kurias garantuoja trys Orhuso konvencijos 
ramsčiai, yra taikomos nediskriminuojant 
dėl pilietybės, tautybės ar nuolatinės 
gyvenamosios vietos.

(6) Bendras principas yra toks, kad teisės, 
kurias garantuoja trys Orhuso konvencijos 
ramsčiai, yra taikomos nediskriminuojant 
dėl pilietybės, tautybės, finansinės padėties 
ar nuolatinės gyvenamosios vietos.

Or. pl

Pagrindimas

Piliečius, kurių finansinė arba socialinė padėtis yra žema, viešosios valdžios institucijos 
dažnai diskriminuoja. Tokiems piliečiams sunku pasinaudoti galimybe susipažinti su 
informacija apie aplinką, kadangi jie neturi prieigos prie interneto ar kitų telekomunikacijos 
priemonių, todėl jiems taip pat sunku pasinaudoti galimybe kreiptis į teismus.  Pakeitimas, 
atsižvelgiant į Orhuso konvenciją, ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
7 konstatuojamoji dalis

(7) Orhuso konvencija apibrėžia valdžios 
institucijas plačiąja prasme, remiantis 
pagrindine koncepcija, jog vykdant valdžios 
funkcijas turi būti užtikrintos asmenų ir jų 
organizacijų teisės. Todėl reikia, kad į 
reglamento taikymo sritį patenkančios 
Bendrijos institucijos ir organai būtų 
apibrėžti tiek plačiąja, tiek funkcine prasme. 
Laikantis Orhuso konvencijos, ji gali būti 
netaikoma Bendrijos institucijoms ir 
organams, jiems vykdant teismines ar 
teisėkūros funkcijas. Tačiau siekiant 
nuoseklumo su 2001 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais nuostatos dėl teisės gauti 
informaciją apie aplinką turėtų būti taikomos 
institucijoms ir organams, vykdantiems 
teisėkūros funkcijas.

(7) Orhuso konvencija apibrėžia valdžios 
institucijas plačiąja prasme, remiantis 
pagrindine koncepcija, jog vykdant valdžios 
funkcijas turi būti užtikrintos asmenų ir jų 
organizacijų teisės imtis veiksmų ir kreiptis į 
teismus su aplinkosauga susijusiais 
klausimais. Todėl reikia, kad į reglamento 
taikymo sritį patenkančios Bendrijos 
institucijos ir organai būtų apibrėžti tiek 
plačiąja, tiek funkcine prasme. Laikantis 
Orhuso konvencijos, ji gali būti netaikoma 
Bendrijos institucijoms ir organams, jiems 
vykdant teismines ar teisėkūros funkcijas. 
Tačiau siekiant nuoseklumo su 2001 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais, nuostatos dėl teisės gauti 
informaciją apie aplinką turėtų būti taikomos 
institucijoms ir organams, vykdantiems 
teisėkūros funkcijas.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime siekiama detaliau apibrėžti teisės akto taikymo sritį. Remiantis dabartine 
formuluote, piliečiai gali turėti kitų teisių, kurios nebūtinai yra susiję su aplinkos apsauga.  
Pakeitimas, atsižvelgiant į Orhuso konvenciją, ypač į jos 6, 7, 8 ir 9 straipsnius.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
9 konstatuojamoji dalis

(9) Reikia, kad šiame reglamente būtų 
pateiktas „planų ir programų“ sąvokos 

(9) Reikia, kad šiame reglamente būtų 
pateiktas „planų ir programų“ sąvokos 
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apibrėžimas atsižvelgiant į Orhuso 
konvencijos nuostatas, kuris atitiktų požiūrį į 
valstybių narių įsipareigojimus pagal 
galiojančią EB teisę. „Su aplinka susiję 
planai ir programos“ turėtų būti apibrėžti 
atsižvelgiant į tai, kaip jie gali prisidėti arba 
būti reikšmingi įgyvendinant Bendrijos 
aplinkos apsaugos politikos tikslus. 
Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programoje dešimčiai metų nuo 2002 m. 
liepos 22 d. nustatomi Bendrijos aplinkos 
apsaugos politikos tikslai bei jiems 
įgyvendinti suplanuoti veiksmai. Šiai 
programai pasibaigus, turėtų būti priimta 
tolesnė aplinkosaugos veiksmų programa.

apibrėžimas atsižvelgiant į Orhuso 
konvencijos nuostatas, kuris atitiktų požiūrį į 
valstybių narių įsipareigojimus pagal 
galiojančią EB teisę. „Su aplinka susiję 
planai ir programos“ turėtų būti apibrėžti 
atsižvelgiant į tai, kaip jie gali prisidėti arba 
būti reikšmingi įgyvendinant Bendrijos 
aplinkos apsaugos politikos tikslus ir 
prioritetus. Šeštojoje Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programoje 
dešimčiai metų nuo 2002 m. liepos 22 d. 
nustatomi Bendrijos aplinkos apsaugos 
politikos tikslai bei jiems įgyvendinti 
suplanuoti veiksmai. Šiai programai 
pasibaigus, turėtų būti priimta tolesnė 
aplinkosaugos veiksmų programa.

Or. pl

Pagrindimas

Europos Sąjunga ne tik siekia aplinkos politikos tikslų, bet ir daug dėmesio skiria su šia 
politika susijusių prioritetinių priemonių vykdymui. Pavyzdžiui, Šeštoji pagrindų programa 
(2002–2006 m.) be kitų dalykų skatina maisto kokybę ir saugumą, tvarią plėtrą ir pasaulio 
keitimąsi bei ekosistemas, taigi – paprogrames, glaudžiai susijusias su aplinkos apsauga ir 
žmogaus sveikata. 
Dabartiniai prioritetai, ES pirmininkaujant Jungtinei Karalystei, apima klimato kaitą ir 
aplinkos apsaugą bei tvarią plėtrą, kiek tai yra susiję su žmogaus gyvenimu ir sveikata.   

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 21
15 konstatuojamoji dalis

(15) Tais atvejais, kai Reglamentas 
Nr. 1049/2001 numato išimtis, šios turėtų 
būti taikomos mutatis mutandis prašymams 
gauti informaciją apie aplinką pagal šį 
reglamentą.  Atsisakymo suteikti 
informaciją pagrindai teisės gauti 
informaciją apie aplinką atveju turėtų būti 
aiškinami ribojančiai, atsižvelgiant į 
visuomenės interesą, patenkintą atskleidus 
informaciją, ir į tai, ar prašoma informacija 
yra susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į 

(15) Kai dėl taisyklių dėl teisės gauti 
informacijos apie aplinką išimčių, 
atitinkamos Direktyvos 2003/4/EB nuostatos 
taip pat taikomos Bendrijos institucijoms ir 
organams. Atsisakymo suteikti informaciją 
pagrindai teisės gauti informaciją apie
aplinką atveju turėtų būti aiškinami 
ribojančiai, atsižvelgiant į visuomenės 
interesą, patenkintą atskleidus informaciją, ir 
į tai, ar prašoma informacija yra susijusi su 
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aplinką.  Terminas „komerciniai interesai“ 
apima susitarimus dėl konfidencialumo, 
sudarytus institucijų ar organų, vykdančių 
bankų funkcijas.

dujų ar teršalų išmetimu į aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2003/4/EB įgyvendina Orhuso konvenciją, kaip teisę susipažinti su informacija 
apie aplinką, valstybių narių teisėje, ir nėra jokios priežasties, dėl kurios Bendrijos 
institucijos neturėtų taikyti tų pačių taisyklių. „Bankų“ įtraukimas neatitinka Orhuso 
konvencijos, kurią Bendrija ratifikavo. Konvencijoje numatoma, kad išimtys privalo būti 
aiškinamos siaurai, tačiau „bankų“ įtraukimas išplečia konfidencialumo sąvoką ir dėl to nėra 
leidžiamas. Direktyvoje 2003/4/EB nėra numatytos konkrečios taisyklės bankams, nors 
bankai, panašūs į EIB, egzistuoja daugelyje valstybių narių. (56 pakeitimas EP pirmojo 
skaitymo metu.)  

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 22
15 konstatuojamoji dalis

(15) Tais atvejais, kai Reglamentas 
Nr. 1049/2001 numato išimtis, šios turėtų 
būti taikomos mutatis mutandis prašymams 
gauti informaciją apie aplinką pagal šį 
reglamentą.  
Atsisakymo suteikti informaciją pagrindai 
teisės gauti informaciją apie aplinką atveju 
turėtų būti aiškinami ribojančiai, 
atsižvelgiant į visuomenės interesą, 
patenkintą atskleidus informaciją, ir į tai, ar 
prašoma informacija yra susijusi su dujų ar 
teršalų išmetimu į aplinką.  
Terminas „komerciniai interesai“ apima 
susitarimus dėl konfidencialumo, sudarytus 
institucijų ar organų, vykdančių bankų 
funkcijas.

(15) Atsisakymo suteikti informaciją 
pagrindai teisės gauti informaciją apie 
aplinką atveju turėtų būti aiškinami 
ribojančiai, atsižvelgiant į visuomenės 
interesą, patenkintą atskleidus informaciją, ir 
į tai, ar prašoma informacija yra susijusi su 
dujų ar teršalų išmetimu į aplinką.

Išimčių, taikomų galimybei susipažinti su 
informacija apie aplinką, atveju 
atitinkamos Direktyvos 2003/4/EB 
nuostatos taip pat yra taikomos Bendrijos 



AM\584771LT.doc 5/22 PE 364.732v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

institucijoms ir organams.

Or. nl

Pagrindimas

Išimtis, leidžianti institucijoms arba organams, atliekantiems bankų funkcijas, atsisakyti 
suteikti galimybę susipažinti su informacija apie aplinką, pradiniame Komisijos pasiūlyme 
nebuvo numatyta. Išimtys privalo būti grindžiamos Direktyva 2003/4/EB.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 23
1 straipsnio 1 dalies b punktas

b) užtikrinant, kad informacija apie aplinką 
palaipsniui būtų pateikiama ir platinama 
visuomenei, siekiant, jog ji būtų kuo plačiau 
sistemiškai prieinama ir platinama. Tuo 
tikslu, jei įmanoma, visų pirma turi būti 
skatinamas kompiuterinių telekomunikacijų 
ir (arba) elektroninių technologijų
naudojimas;

b) užtikrinant, kad informacija apie aplinką 
būtų patikimai renkama ir palaipsniui būtų 
pateikiama ir platinama visuomenei, 
siekiant, jog ji būtų kuo plačiau sistemiškai 
prieinama ir platinama. Tuo tikslu, jei 
įmanoma, visų pirma turi būti skatinamas 
kompiuterinių telekomunikacijų ir (arba) 
elektroninių technologijų naudojimas;

Or. pl

Pagrindimas

Klaidos: nesistemingas aplinkos būklės stebėjimas, netikslūs duomenys, gauti naudojant 
matavimo įrangą, ir techninių prietaisų su defektais arba pasenusių techninių prietaisų 
naudojimas bei neteisingos tyrimo procedūros gali sukelti pakartotinių klaidų, dėl kurių bus 
netiksliai įvertinta aplinkos būklė, ir taip bus paskleista neteisinga informacija. Dėl to 
viešosios valdžios institucijos ir teisminiai organai gali padaryti klaidų arba nesiimti tinkamų 
veiksmų.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 24
1 straipsnio 1 dalies c punktas

c) numatant visuomenės dalyvavimą 
rengiant su aplinka susijusius planus ir
programas;

c) numatant visuomenės dalyvavimą 
rengiant su aplinka susijusius planus, 
programas ir politikos kryptis;
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(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencijoje reikalaujama, kad būtų suteikta galimybė dalyvauti formuojant aplinkos 
politiką.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 25
1 straipsnio 1 dalies c punktas

c) numatant visuomenės dalyvavimą 
rengiant su aplinka susijusius planus ir
programas;

c) numatant visuomenės dalyvavimą 
rengiant su aplinka susijusius planus, 
programas ir politikos kryptis;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas, siekiant įgyvendinti Orhuso konvencijos 7 straipsnį. Jame 
pakartotinai pateikiamas pirmojo svarstymo 7 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 26
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Šiame reglamente (Netaikoma tekstui anglų kalba.)

Or. nl

Pagrindimas

(Netaikoma tekstui anglų kalba.)
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 27
2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) „Pareiškėjas“ – tai informacijos apie 
aplinką prašantis fizinis arba juridinis 
asmuo;

a) „Pareiškėjas“ – tai informacijos apie 
aplinkos arba vieno iš jos elementų būklę
prašantis fizinis arba juridinis asmuo;

Or. pl

Pagrindimas

Pareiškėjai turėtų teikti paraiškas dėl informacijos apie vieną arba kelis aplinkos 
komponentus, o ne apie visą aplinką. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 28
2 straipsnio 1 dalies d punktas

i) aplinkos elementų, tokių kaip oro ir 
atmosferos, vandens, dirvos, žemės, 
kraštovaizdžio ir gamtinių vietovių, įskaitant 
pelkes, pakrantės ir jūrų zonas, biologinės 
įvairovės ir jos komponentų, įskaitant ir 
genetiškai modifikuotus organizmus, būklę 
ir šių elementų sąveiką;

i) aplinkos elementų, tokių kaip oro ir 
atmosferos, vandens, dirvos, žemės 
paviršiaus formų, pamatinių uolienų,
žemės, kraštovaizdžio ir gamtinių vietovių, 
įskaitant miškus, pelkes, pakrantės ir jūrų 
zonas, biologinės įvairovės ir jos 
komponentų, įskaitant ir genetiškai 
modifikuotus organizmus, būklę ir šių 
elementų sąveiką;

Or. pl

Pagrindimas

i punkte numatomi aplinkos elementai: atmosfera (oras), hidrosfera (vanduo), pedosfera 
(dirvožemis), žemės paviršiaus formos ir pamatinės uolienos (litosfera) bei gyvieji 
organizmai, įskaitant miškus ir pelkes (biosfera). Pamatines uolienas įtraukti būtina dėl 
vykdomos su jomis susijusios ūkinės veiklos (kasybos, požeminio transporto, statybos, 
saugyklų, karinės veiklos), kuri daro didelį poveikį aplinkai (šachtų įgriuvos, metano dujų 
sprogimai, benzino produktų nutekėjimas iš vamzdynų, transporto priemonių avarijos 
tuneliuose, statybinės avarijos, t. t.).
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 29
2 straipsnio 1 dalies d punkto v i papunktis

vi) žmonių sveikatos ir saugumo būklę, 
įskaitant atitinkamais atvejais maisto 
grandinės užteršimą, žmonių gyvenimo 
sąlygas, kultūros objektus ir statinius tiek, 
kiek jiems daro ar gali daryti įtaką i punkte 
nurodytų aplinkos elementų būklė arba ii ir 
iii punktuose nurodyti dalykai per šiuos 
elementus.

vi) žmonių sveikatos ir saugumo būklę, 
demografinę ir socialinę atskirų 
bendruomenių vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygiais būklę, įskaitant 
atitinkamais atvejais maisto grandinės 
užteršimą, žmonių gyvenimo sąlygas, 
kultūros objektus ir statinius tiek, kiek jiems 
daro ar gali daryti įtaką i punkte nurodytų 
aplinkos elementų būklė arba ii ir iii 
punktuose nurodyti dalykai per šiuos 
elementus.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiskirstymo pagal lytį ir amžių rodiklių bei kitų demografinių ir socialinių konkrečios 
bendruomenės vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygiais ypatumų žinojimas suteikia 
galimybę įvertinti (pavyzdžiui, radioaktyviosios taršos ar kitokių aplinkos katastrofų, tokių 
kaip potvyniai, atvejais), kada, kaip ir kur teikti pagalbą labiausiai pažeidžiamoms grupėms, 
ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 30
2 straipsnio 1 dalies e punktas

e) „Su aplinka susiję planai ir programos“ –
tai planai ir programos,

e) „Su aplinka susiję planai, programos ir 
politikos kryptys“ – tai planai, programos ir 
politikos kryptys,

Or. nl

Pagrindimas

e punktas turėtų atitikti Frieda Brepoels pateiktą 1 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą. 
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Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 31
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

i) kuriuos turi paruošti ir atitinkamais
atvejais priimti Bendrijos institucija ar 
organas;

i) kuriuos turi paruošti, finansuoti ir (arba)
priimti Bendrijos institucija ar organas;

Or. nl

Pagrindimas

Antroje dalyje pakartotinai pateikiamas pirmojo svarstymo 10 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 32
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

i) kuriuos turi paruošti ir atitinkamais 
atvejais priimti Bendrijos institucija ar 
organas;

i) kuriuos turi paruošti, finansuoti ir 
atitinkamais atvejais priimti Bendrijos 
institucija ar organas;

Or. en

Pagrindimas

ES finansuojamos programos gali turėti didžiulį poveikį aplinkai. (EP pirmojo svarstymo 10 
pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 33
2 straipsnio 1 dalies e punkto 3 papunktis

Ši sąvoka neapima finansinių, bankų ar 
biudžeto srities planų ir programų, t. y. tų, 
kurie nustato, kaip turėtų būti finansuojami 
konkretūs projektai ar veiksmai, arba tų, 
kurie susiję su siūlomais metiniais biudžetais 
arba, taip pat Bendrijos institucijos ar organo 

Ši sąvoka neapima finansinių ar biudžeto 
srities planų ir programų, t. y. tų, kurie 
nustato, kaip turėtų būti finansuojami 
konkretūs projektai ar veiksmai, arba tų, 
kurie susiję su siūlomais metiniais biudžetais
arba, taip pat Bendrijos institucijos ar organo 
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vidaus darbo programų, arba ekstremalių 
situacijų valdymo planų ir programų, skirtų 
tik civilinei saugai.

vidaus darbo programų, arba ekstremalių 
situacijų valdymo planų ir programų, skirtų 
tik civilinei saugai.

Or. en

Pagrindimas

„Bankų“ įtraukimas neatitinka Orhuso konvencijos, kurią Bendrija ratifikavo. Konvencijoje 
numatoma, kad išimtys privalo būti aiškinamos siaurai, tačiau „bankų“ įtraukimas išplečia 
konfidencialumo sąvoką ir dėl to nėra leidžiamas. Be to, Direktyvoje 2003/4/EB nėra 
numatytos konkrečios taisyklės, nors bankai, panašūs į EIB, egzistuoja daugelyje valstybių 
narių. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 34
2 straipsnio 1 dalies f punktas

f) „Aplinkos apsaugos teisė“ – tai Bendrijos 
teisės aktai, kurie, nepriklausomai nuo 
teisinio pagrindo, prisideda siekiant 
Sutartyje išdėstytų Bendrijos aplinkos 
apsaugos politikos tikslų: išlaikyti, saugoti ir 
gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių 
sveikatą ir protingai bei racionaliai naudoti 
gamtos išteklius, remti tarptautinio lygio 
priemones, skirtas regioninėms ar 
pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti;

f) „Aplinkos apsaugos teisė“ – tai Bendrijos 
teisės aktai, kurie, nepriklausomai nuo 
teisinio pagrindo, prisideda siekiant 
Sutartyje išdėstytų Bendrijos aplinkos 
apsaugos politikos tikslų: išlaikyti, saugoti ir 
gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių 
sveikatą ir protingai bei racionaliai naudoti 
gamtos išteklius, remti tarptautinio lygio 
priemones, skirtas vietos, regioninėms ar 
pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti;

Or. pl

Pagrindimas

Priemonių aplinkos problemoms spręsti vietos lygiu skatinimas ragina imtis tolesnių veiksmų 
aplinkos kokybei saugoti ir gerinti, žmogaus sveikatai saugoti ir užtikrinti protingam ir 
racionaliam gamtinių išteklių naudojimui. Šių veiksmų tuomet imamasi aukštesniais 
lygmenimis (regioniniu, nacionaliniu ir galiausiai – tarptautiniu). Aplinkos apsauga 
tarptautiniu lygiu neįmanoma, visų veiksmų nesiimant vietos lygiu.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 35
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 taikomas 
bet kokiam pareiškėjo prašymui susipažinti 
su Bendrijos institucijų ir organų turima 
informacija apie aplinką, nediskriminuojant 
dėl jo pilietybės, tautybės ar nuolatinės 
gyvenamosios vietos, o juridinio asmens 
atveju – nediskriminuojant dėl jo 
registruotos buveinės ar pagrindinės veiklos 
vietos.

Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 taikomas 
bet kokiam pareiškėjo prašymui susipažinti 
su Bendrijos institucijų ir organų turima 
informacija apie aplinką, nediskriminuojant 
dėl jo pilietybės, tautybės, socialinės 
padėties ar nuolatinės gyvenamosios vietos, 
o juridinio asmens atveju –
nediskriminuojant dėl jo vykdomos veiklos 
pobūdžio, registruotos buveinės ar 
pagrindinės veiklos vietos.

Or. pl

Pagrindimas

Piliečius, kurių finansinė arba socialinė padėtis yra žema, viešosios valdžios institucijos 
dažnai diskriminuoja. Tokiems piliečiams sunku pasinaudoti galimybe susipažinti su 
informacija apie aplinką, kadangi jie neturi prieigos prie interneto ar kitų telekomunikacijos 
priemonių, todėl jiems taip pat sunku pasinaudoti galimybe kreiptis į teismus. Pakeitimas, 
atsižvelgiant į Orhuso konvenciją, ypač į  jos 9 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 36
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Skelbtina ir platintina informacija apie 
aplinką turi būti atitinkamai atnaujinama. Be 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 12 
straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytų dokumentų, duomenų 
bazėse ar registruose turi būti pateikiami:

2. Skelbtina ir platintina informacija apie 
aplinką turi būti patikima ir atitinkamai 
atnaujinama.Be Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų, 
duomenų bazėse ar registruose turi būti 
pateikiami:

Or. pl

Pagrindimas

Klaidos: nesistemingas aplinkos būklės stebėjimas, netikslūs duomenys, gauti naudojant 
matavimo įrangą, ir techninių prietaisų su defektais arba pasenusių techninių prietaisų 
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naudojimas bei neteisingos tyrimo procedūros gali sukelti pakartotinių klaidų, dėl kurių bus 
netiksliai įvertinta aplinkos būklė, ir taip bus paskleista neteisinga informacija. Dėl to 
viešosios valdžios institucijos ir teisminiai organai gali padaryti klaidų arba nesiimti tinkamų 
veiksmų.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 37
4 straipsnio 4 dalis

4. Komisija užtikrina, kad reguliariai, ne 
rečiau kaip kas ketveri metai, būtų 
skelbiama ir platinama ataskaita apie 
aplinkos būklę, įskaitant informaciją apie 
aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai.

4. Komisija užtikrina, kad reguliariai, ne 
rečiau kaip kas ketveri metai, būtų 
skelbiama ir platinama ataskaita apie 
aplinkos būklę, įskaitant informaciją apie 
aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai, ir 
pasiūlo gaires jai rengti pagal Sutarties 95 
straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Pagrindinis reguliavimo tikslas yra saugoti žmogaus sveikatą ir aplinką. Nustačius rengimo 
gaires, bus galima formuluoti priemones, kurios pagrįs didesnes galimybes susipažinti su 
informacija, visuomenei dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus dėl klausimų, 
susijusių su sveikatos ir aplinkos apsauga.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 38
6 straipsnis

Išimčių taikymas prašymams gauti 
informaciją apie aplinką,

Prašymų gauti informaciją apie aplinką 
atmetimas

1. Kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmąja 
įtrauka, laikoma, kad svarbesnis 
visuomenės interesas atskleisti informaciją 
yra tuomet, kai informacija, kurios 
prašoma, yra susijusi su dujų ar teršalų 
išmetimu į aplinką.  Dėl Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytų kitų išimčių – nustatant, ar 

Kai Bendrijos institucija ar organas gauna 
prašymą susipažinti su informacija apie 
aplinką ir ta Bendrijos institucija ar 
organas neturi tokios informacijos arba 
tokia informacija nėra saugoma tai 
Bendrijos institucijai ar organui, jis kiek 
įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 
15 darbo dienų, praneša pareiškėjui apie 
Bendrijos instituciją, organą ar valdžios 
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esama svarbesnio visuomenės intereso 
atskleisti informaciją, ypač atsižvelgiama į 
tai, kad informacija, kurios prašoma, 
susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į 
aplinką.

instituciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2003/4/EB, į kurią, jo manymu, galima 
kreiptis siekiant gauti prašomą informaciją, 
arba prašymą perduoda atitinkamai 
Bendrijos institucijai, organui ar valdžios 
institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui.

2. Be Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
4 straipsnyje nustatytų išimčių, Bendrijos 
institucijos ir organai gali atsisakyti suteikti 
informaciją apie aplinką, jei informacijos 
atskleidimas neigiamai paveiktų aplinkos, 
su kuria ta informacija susijusi, apsaugą, 
pavyzdžiui, retų rūšių reprodukcijos vietų 
apsaugą.

Kai prašymas yra formuluojamas pernelyg 
bendrai, Bendrijos institucija arba organas 
kaip galima greičiau – ne vėliau kaip per 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 7 
straipsnyje nustatytą laikotarpį prašo 
pareiškėjo paaiškinti prašymą ir padeda 
pareiškėjui tai padaryti, pavyzdžiui, 
pateikdamas informacijos apie viešųjų 
registrų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 11 straipsnyje, naudojimą. Tik 
suteikusi pareiškėjui tokią galimybę, 
Bendrijos institucija arba organas gali, kai 
mano, kad to reikia, atmesti prašymą pagal 
šią dalį. 

3. Jeigu Bendrijos institucija ar organas 
turi informacijos, kurios šaltinis yra 
valstybė narė, ji konsultuojasi su ta valstybe 
nare ir taiko visas atitinkamas išimtis pagal 
Bendrijos teisę.  Jeigu netaikoma jokia 
išimtis, suinteresuota institucija ar organas 
pateikia informaciją. 

Bendrijos institucijos ir organai atsisako 
suteikti ir nusprendžia aktyviai neplatinti 
informacijos apie aplinką, jei informacijos 
atskleidimas neigiamai paveiktų aplinkos, 
su kuria ta informacija susijusi, apsaugą, 
pavyzdžiui, retų rūšių buvimo vietą. 

Bendrijos institucijos ir organai negali 
atmesti prašymo ir negali nuspręsti aktyviai 
neplatinti informacijos, jei informacija yra 
susijusi su dujų ir teršalų išmetimu į 
aplinką, vadovaudamosi išimtimis, 
susijusiomis su komercine arba pramonine 
informacija, asmens duomenų apsauga 
arba aplinkos, su kuria tokia informacija 
yra susijusi, apsauga.
Bendrijos ir institucijos gali neleisti 
susipažinti su informacija apie aplinką 
arba gali nuspręsti neplatinti informacijos 
tik vadovaudamiesi viena iš išimčių, 
numatytų Direktyvos 2003/4/EB 4 
straipsnyje arba šio straipsnio trečioje 
dalyje. 
Šiame reglamente nustatytos išimtys 
aiškinamos ribojančiai. Kiekvienu 
konkrečiu atveju palyginami visuomenės 
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interesai, patenkinti atskleidus informaciją, 
ir interesai, patenkinti jos neatskleidus.

Or. nl

Pagrindimas

Išimtys privalo būti grindžiamos Direktyva 2003/4/EB, kurioje numatoma galimybė 
susipažinti su informacija apie aplinką nacionaliniu lygiu. Čia numatytos išimtys visiškai 
neatitinka Orhuso konvencijos nuostatų – yra pernelyg plačios, lyginant su jomis.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 39
6 straipsnio 1 dalis

1. Kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmąja 
įtrauka, laikoma, kad svarbesnis 
visuomenės interesas atskleisti informaciją 
yra tuomet, kai informacija, kurios 
prašoma, yra susijusi su dujų ar teršalų 
išmetimu į aplinką.  Dėl Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytų kitų išimčių – nustatant, ar 
esama svarbesnio visuomenės intereso 
atskleisti informaciją, ypač atsižvelgiama į 
tai, kad informacija, kurios prašoma, 
susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į 
aplinką.

1. Bendrijos institucijos ir organai gali 
neleisti susipažinti su informacija apie 
aplinką arba nuspręsti neplatinti 
informacijos, tik vadovaudamiesi viena iš 
išimčių, numatytų Direktyvos 2003/4/EB 4 
straipsnyje arba šio straipsnio 2 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2003/4/EB įgyvendina Orhuso konvenciją, kalbant apie galimybę susipažinti su 
informacija apie aplinką, valstybėse narėse. Bendrijos institucijos turėtų taikyti tas pačias 
taisykles ir išimtis, suteikdamos galimybę susipažinti su informacija kaip ir valstybės narės. 
Reglamente 1049/2001 nėra pakankamai atsižvelgiama į ypatingą padėtį, pagal Orhuso 
konvenciją suteiktą galimybei susipažinti su informacija apie aplinką.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 
6 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu Bendrijos institucija ar organas 
turi informacijos, kurios šaltinis yra 
valstybė narė, ji konsultuojasi su ta valstybe 
nare ir taiko visas atitinkamas išimtis pagal 
Bendrijos teisę.  Jeigu netaikoma jokia 
išimtis, suinteresuota institucija ar organas 
pateikia informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perteklinės nuostatos. Išimtys, numatytos Direktyvoje 2003/4, turėtų būti taikomos ir 
valstybės narėms, ir Bendrijos institucijoms bei organams.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 41
8 straipsnio 1 dalis

1. Iškilus neišvengiamai grėsmei žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kuri atsiranda dėl 
žmonių veiklos arba gamtinių priežasčių, 
Bendrijos institucijos ir organai, paprašius 
valdžios institucijoms, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2003/4/EB, bendradarbiauja su 
tomis valdžios institucijomis ir joms padeda, 
kad pastarosios galėtų iš karto nedelsdamos 
išplatinti visuomenei, kuri gali būti paveikta, 
visą informaciją apie aplinką, kuri galėtų 
suteikti galimybę visuomenei imtis 
priemonių išvengti dėl grėsmės kylančios 
žalos ar ją sumažinti, jei tokią informaciją 
turi Bendrijos institucijos ir organai bei 
(arba) tos valdžios institucijos arba ji turima 
jų vardu.

1. Iškilus neišvengiamai grėsmei žmonių 
sveikatai ir gyvybei arba aplinkai, kuri 
atsiranda dėl žmonių veiklos arba gamtinių 
priežasčių, Bendrijos institucijos ir organai, 
paprašius valdžios institucijoms, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2003/4/EB, 
bendradarbiauja su tomis valdžios 
institucijomis ir joms padeda, kad 
pastarosios galėtų iš karto nedelsdamos 
išplatinti visuomenei, kuri gali būti paveikta, 
visą informaciją apie aplinką, kuri galėtų 
suteikti galimybę visuomenei imtis 
priemonių išvengti dėl grėsmės kylančios 
žalos ar ją minimizuoti, jei tokią informaciją 
turi Bendrijos institucijos ir organai bei 
(arba) tos valdžios institucijos arba ji turima 
jų vardu.

Or. pl
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Pagrindimas

Daugeliu atveju, iškilus grėsmei žmogaus sveikatai, taip pat kyla grėsmė žmogaus gyvybei. 
Šio pakeitimo tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kad tokiose situacijose gali būti prarasta gyvybė. 
Žodis „minimizuoti“ yra vartojamas siekiant pabrėžti, kad turėtų būti užtikrinama, kad žala, 
kylanti dėl šios grėsmės, būtų absoliučiai minimali.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 42
9 straipsnis

1. Bendrijos institucijos ir organai 
atitinkamomis praktinėmis ir (arba) kitomis 
nuostatomis numato visuomenei 
išankstines ir veiksmingas galimybes tuo 
metu, kai yra visos galimybės svarstyti 
įvairius variantus, dalyvauti rengiant, 
keičiant arba peržiūrint su aplinka 
susijusius planus ar programas.  Visų 
pirma, kai Komisija rengia pasiūlymą dėl 
tokio plano ar programos, kuri pateikiama 
kitoms Bendrijos institucijoms ar organams 
sprendimui priimti, ji numato visuomenės 
dalyvavimo tame parengiamajame etape 
galimybę.

1. Rengiant, modifikuojant arba 
persvarstant planą, programą arba politiką, 
susijusią su aplinka, Bendrijos institucijos 
ir organai apie tai informuoja visuomenės 
narius, paskelbdami viešą pranešimą arba 
kitomis atitinkamomis priemonėmis, 
tokiomis kaip elektroninės visuomenės 
informavimo priemonės. Ta informaciją, jei 
įmanoma, apima pasiūlymo projektą ir 
informaciją apie aplinką arba vertinimą, 
susijusį su rengiamu planu, programa arba 
politika.

2. Atsižvelgdamos į šio reglamento tikslus 
Bendrijos institucijos ir organai nustato 
visuomenės dalį, kuriai turi arba gali turėti 
poveikio šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
planas ar programa, arba visuomenės dalį, 
kuri gali būti suinteresuota tokiu planu ar 
programa.

2. Bendrijos institucija arba organas, 
rengiantis, modifikuojantis arba 
persvarstantis planą, programą arba 
politiką, susijusią su aplinka, informuoja 
visuomenės narius apie praktinę 
dalyvavimo tvarką ir ypač apie Bendrijos 
institucijos arba organo administracinę 
žinybą, iš kurios gali būti gauta atitinkama 
informacija ir kuriai gali būti pateiktos 
pastabos arba klausimai, bei apie pastabų 
pateikimo terminą. 

3. Bendrijos institucijos ir organai 
užtikrina, kad 2 dalyje nurodyta visuomenė 
viešais skelbimais arba kitomis tinkamomis 
priemonėmis, pavyzdžiui elektroninėmis 
visuomenės informavimo priemonėmis, jei 
jos prieinamos, būtų informuota apie:

3. Bendrijos institucijos ir organai numato 
praktinę tvarką, kad visuomenės nariai
galėtų pareikšti pastabas ir nuomonę prieš 
plano, programos arba politikos aptarimą.
Priklausomai nuo plano, programos arba 
politikos pobūdžio, visuomenės nariams 
suteikiama galimybė teikti pastabas 
įvairiais plano, programos arba politikos 
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rengimo etapais.
a) pasiūlymo projektą, jei jis yra; Tokia praktinė tvarka apima skirtingų 

etapų terminus, suteikiant pakankamai 
laiko informuoti visuomenės nariams ir 
jiems pasirengti ir veiksmingai dalyvauti 
priimant sprendimus aplinkos klausimais. 
Paprastai konsultacijos dėl plano, 
programos arba politikos, susijusios su 
aplinka, pastabų pateikimo raštu atveju 
suteikiamas aštuonių savaičių terminas.
Jeigu organizuojami susitikimai ar 
posėdžiai, apie juos informuojama iš 
anksto, ne vėliau kaip prieš keturias 
savaites. Šie terminai gali būti 
sutrumpinami skubiais atvejais arba kai 
visuomenės nariai jau turėjo galimybę 
pateikti pastabas dėl svarstomo plano. 

b) informaciją apie aplinką arba aplinkos 
vertinimą, susijusį su rengiamu planu ar 
programa, jei ji yra; ir
c) praktinę visuomenės dalyvavimo tvarką, 
įskaitant:
i) administracinį subjektą, iš kurio galima 
gauti atitinkamą informaciją,
ii) administracinį subjektą, kuriam galima 
pateikti pastabas, nuomones ar klausimus,
iii) pakankamus terminus informuoti 
visuomenę bei jai pasirengti ir veiksmingai 
dalyvauti priimant sprendimą aplinkos 
klausimais.
4. Pastaboms pateikti nustatomas ne 
mažesnis kaip keturių savaičių terminas.  
Jeigu organizuojami susitikimai ar 
posėdžiai, apie juos informuojama iš 
anksto, ne vėliau kaip prieš keturias 
savaites.  Terminai gali būti sutrumpinami 
skubiais atvejais arba kai visuomenė jau 
turėjo galimybę pateikti pastabas 
svarstomam planui ar programai.

Or. nl

Pagrindimas

Bendrijos institucijos ir organai privalo atsižvelgti į konsultacijų rezultatus ir apie juos 
pranešti. 
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 43
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Bendrijos institucijos ir organai užtikrina, 
kad 2 dalyje nurodyta visuomenė viešais 
skelbimais arba kitomis tinkamomis 
priemonėmis, pavyzdžiui elektroninėmis 
visuomenės informavimo priemonėmis, jei 
jos prieinamos, būtų informuota apie:

3. Bendrijos institucijos ir organai užtikrina, 
kad 2 dalyje nurodyta visuomenė viešais 
skelbimais arba kitomis tinkamomis 
priemonėmis, pavyzdžiui elektroninėmis 
visuomenės informavimo priemonėmis bei 
telekomunikacijos tinklų valdomomis 
visuomenės informavimo priemonėmis, jei 
jos prieinamos, būtų informuota apie:

Or. pl

Pagrindimas

Dėl techninės pažangos visi visuomenės informavimo priemonių operatoriai, taip pat ir 
teleinformacijos priemonių operatoriai ekstremaliomis situacijomis turi paskelbti svarbią 
informaciją visuomenei. Pakeitimas atitinka Orhuso konvenciją, ypač Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams, 5 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Pakeitimas 44
9 a straipsnis (naujas)

9a straipsnis
Viešo dalyvavimo rezultatai
Priimdamos sprendimą dėl plano, 
programos arba politikos, susijusios su 
aplinka, Bendrijos institucijos ir organai 
deramai atsižvelgia į visuomenės 
dalyvavimo proceso rezultatus.
Bendrijos institucijos ir organai informuoja 
visuomenę apie planą, programą arba 
politiką, taip pat jų tekstą bei apie priežastis 
ir argumentus, kuriais grindžiamas 
sprendimas, taip pat pateikia informaciją 
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apie visuomenės dalyvavimo procesą.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos institucijos ir organai turėtų atsižvelgti į visuomenės dalyvavimo proceso rezultatus 
ir apie juos pranešti. (23 pakeitimas EP pirmojo skaitymo metu).

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María 
Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Pakeitimas 45
10 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodyta Bendrijos institucija 
arba organas apsvarsto kiekvieną tokį 
prašymą, išskyrus jei prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas.  Savo sprendimo motyvus 
Bendrijos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per dvylika 
savaičių nuo prašymo gavimo.

2. 1 dalyje nurodyta Bendrijos institucija 
arba organas apsvarsto kiekvieną tokį 
prašymą, išskyrus jei prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
per dvylika savaičių nuo prašymo gavimo, 
jis priima raštišką sprendimą dėl 
priemonių, kurių turi būti imtasi, siekiant 
užtikrinti aplinkos įstatymų laikymąsi, arba 
dėl prašymo atmetimo. Sprendimas 
skiriamas kvalifikuotai prašymą pateikusiai 
institucijai; jame paaiškinamos sprendimo 
priežastys. 

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas Komisijos pasiūlymo tekstas (9 straipsnio 2 dalis). Nėra aišku, ar 
kvalifikuota žinyba galės ginčyti raštišką atsakymą Europos Teisingumo teisme.  ES ratifikavo 
Orhuso konvenciją, todėl Konvencija turėtų būti visa perkelta į ES teisę, įskaitant prievoles, 
pagal nuostatas dėl galimybės kreiptis į teismus. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 46
10 straipsnio 2 dalis
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2. 1 dalyje nurodyta Bendrijos institucija 
arba organas apsvarsto kiekvieną tokį 
prašymą, išskyrus jei prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas.  Savo sprendimo motyvus 
Bendrijos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per dvylika 
savaičių nuo prašymo gavimo.

2. 1 dalyje nurodyta Bendrijos institucija 
arba organas apsvarsto kiekvieną tokį 
prašymą, išskyrus jei prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Bendrijos institucija ar organas 
kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per dvylika 
savaičių nuo prašymo gavimo priima 
raštišką sprendimą dėl priemonių, kurių 
reikia imtis, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi aplinkos apsaugos teisės, arba 
sprendimą prašymą atmesti. Sprendimas, 
kuriame nurodomos jo priežastys, yra 
skiriamas prašymą pateikusiai 
nevyriausybinei organizacijai.

Or. nl

Pagrindimas

Komisija iš pradžių siūlė procedūrą, kuri tam tikroms aplinkos organizacijoms leistų kreiptis į 
teismus, pagal Orhuso konvenciją.  Dėl to būtina vartoti terminą „sprendimas“. Bendrojoje 
Tarybos pozicijoje vietoj šio termino nurodoma, kad „raštiškame atsakyme“ turi būti 
nurodytos priežastys, tačiau tai pagal ES sutartį neturi prasmės.  

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 47
10 straipsnio 3 dalis

3. Kai Bendrijos institucija ar organas negali 
imtis veiksmų 2 dalyje nustatyta tvarka, nors 
deramai to siekia, jis kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip per toje dalyje nurodytą terminą 
informuoja prašymą pateikusią 
nevyriausybinę organizaciją apie savo 
neveikimo priežastis ir kada jis planuoja 
imtis veiksmų. 

3. Kai Bendrijos institucija ar organas negali 
imtis veiksmų 2 dalyje nustatyta tvarka, nors 
deramai to siekia, jis kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip per toje dalyje nurodytą terminą 
informuoja prašymą pateikusią 
nevyriausybinę organizaciją apie tai, kad jis 
negali priimti to sprendimo ir kada jis 
planuoja priimti sprendimą dėl prašymo.

Bet kokiu atveju Bendrijos institucija ar 
organas imasi veiksmų per aštuoniolika 
savaičių nuo prašymo gavimo.

Bendrijos institucija arba organas priima 
sprendimą dėl prašymo dėl vidaus 
peržiūros, atsižvelgdamas į aplinkos 
apsaugos teisės pažeidimo pobūdį, apimtį ir 
rimtumą per protingą laikotarpį, tačiau ne 
vėliau kaip per aštuoniolika savaičių nuo 
prašymo gavimo. Jis nedelsdamas 
informuoja kompetentingą nevyriausybinę 
organizaciją apie savo sprendimą dėl 
prašymo.
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Or. nl

Pagrindimas

Čia kaip 10 straipsnio 2 dalyje privalo būti pateikta nuoroda į Bendrijos institucijos arba 
organo sprendimą, siekiant užtikrinti galimybes kreiptis į teismus. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 
11 straipsnio 1 dalies b punktas

b) svarbiausias jos nurodomas tikslas –
skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę;

b) svarbiausias jos nurodomas tikslas –
skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę ir (arba) skatinti tvarią 
plėtrą;

Or. nl

Pagrindimas

Organizacijos, kurių tikslas yra siekti tvarios plėtros, kaip nurodyta jų įstatuose, taip pat 
privalo būti tinkamos.  

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 49
12 straipsnio 1 dalis

1. Nevyriausybinė organizacija, pateikusi 
prašymą dėl vidaus peržiūros pagal 
10 straipsnį, gali pradėti teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas.

1. Nevyriausybinė organizacija, pateikusi 
prašymą dėl vidaus peržiūros pagal 10 
straipsnį, jei ji mano, kad Bendrijos 
institucijos arba organo, atsakingo už tą 
prašymą, sprendimas nėra pakankamas 
užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos 
apsaugos teisės, pradeda teisminį procesą 
Teisingumo Teisme pagal atitinkamas 
Sutarties nuostatas, kad būtų įvertintas 10 
straipsnyje nurodyto sprendimo esmės ir 
procedūrinis teisėtumas.

Or. nl
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Pagrindimas

Pradiniame Komisijos pasiūlyme buvo daug aiškiau nurodyta, su kuo yra susijusios teismo 
procedūros. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 50
14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame 
leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame 
leidinyje.

Jis taikomas nuo ... *.   Jis taikomas nuo ... *.
* pm * trys mėnesiai nuo pirmoje dalyje 

nurodytos datos.  

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu, kad šis reglamentas būtų imtas taikyti kaip galima greičiau. Trys mėnesiai būtų 
realistiškas terminas. 


