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Ziņojuma projekts (PE 362.691v01-00)
Eija-Riitta Korhola
par Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

Padomes kopējā nostāja (6273/REV 2/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 18
6. apsvērums

(6) vispārējs princips paredz, ka tiesības, ko 
garantē trīs Orhūsas Konvencijas 
pamatprincipi, piemēro bez diskriminācijas 
pilsonības, tautības vai dzīvesvietas dēļ.

6) vispārējs princips paredz, ka tiesības, ko 
garantē trīs Orhūsas Konvencijas 
pamatprincipi, piemēro bez diskriminācijas 
pilsonības, tautības, finansiālā stāvokļa vai 
dzīvesvietas dēļ.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
7. apsvērums

(7) Orhūsas Konvencijā valsts iestādes ir 
plaši definētas; pamatprincips ir tāds, ka 
visos gadījumos, kad īsteno valsts varu, 
fiziskām personām un viņu organizācijām 
būtu jābūt dotām tiesībām.  Tādēļ Kopienas 
iestādes un struktūras, uz ko attiecas šī 
regula, būtu jādefinē tikpat plaši un 
funkcionāli.  Saskaņā ar Orhūsas Konvenciju 
Kopienas iestādēm un struktūrām var 
nepiemērot šo konvenciju gadījumos, kad tās 
īsteno tiesu vai likumdevēju varu.  Tomēr, 
lai nodrošinātu saskaņu ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem, 
noteikumi par pieeju vides informācijai būtu 
jāpiemēro Kopienas iestādēm un struktūrām, 
kad tās īsteno likumdevēju varu.

(7) Orhūsas Konvencijā valsts iestādes ir 
plaši definētas; pamatprincips ir tāds, ka 
visos gadījumos, kad īsteno valsts varu, 
fiziskām personām un viņu organizācijām 
būtu jābūt dotām tiesībām rīkoties un 
vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem. Tādēļ Kopienas iestādes un 
struktūras, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jādefinē tikpat plaši un funkcionāli.  Saskaņā 
ar Orhūsas Konvenciju Kopienas iestādēm 
un struktūrām var nepiemērot šo konvenciju 
gadījumos, kad tās īsteno tiesu vai 
likumdevēju varu.  Tomēr, lai nodrošinātu 
saskaņu ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 
30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem, noteikumi par pieeju vides 
informācijai būtu jāpiemēro Kopienas 
iestādēm un struktūrām, kad tās īsteno 
likumdevēju varu.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 20
9. apsvērums

(9) ir lietderīgi līdztekus pieejai, kas 
izmantota attiecībā uz dalībvalstu 
pienākumiem atbilstīgi spēkā esošiem EK 
tiesību aktiem, šajā regulā paredzēt "plānu 
un programmu" definīciju, ņemot vērā 
Orhūsas Konvencijas noteikumus.  "Ar vidi 

(9) ir lietderīgi līdztekus pieejai, kas 
izmantota attiecībā uz dalībvalstu 
pienākumiem atbilstīgi spēkā esošiem EK 
tiesību aktiem, šajā regulā paredzēt "plānu 
un programmu" definīciju, ņemot vērā 
Orhūsas Konvencijas noteikumus.  "Ar vidi 
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saistīti plāni un programmas" būtu jādefinē, 
ņemot vērā to, kā tās palīdz sasniegt 
Kopienas vides politikas mērķus vai cik 
nopietni tās var ietekmēt to sasniegšanu. 
Sestā Kopienas vides rīcības programma 
nosprauž Kopienas vides politikas mērķus, 
kā arī darbības, lai tos sasniegtu desmit 
gados no 2002. gada 22. jūlija. Minētā 
laikposma beigās būtu jāpieņem nākamā 
vides rīcības programma.

saistīti plāni un programmas" būtu jādefinē, 
ņemot vērā to, kā tās palīdz sasniegt 
Kopienas vides politikas mērķus un 
prioritātes vai cik nopietni tās var ietekmēt 
to sasniegšanu. Sestā Kopienas vides rīcības 
programma nosprauž Kopienas vides 
politikas mērķus, kā arī darbības, lai tos 
sasniegtu desmit gados no 2002. gada 
22. jūlija. Minētā laikposma beigās būtu 
jāpieņem nākamā vides rīcības programma.

Or. pl

Pamatojums

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. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 21
15. apsvērums

(15) Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētos 
izņēmumus būtu mutatis mutandis 
jāpiemēro pieprasījumiem piekļūt vides 
informācijai saskaņā ar šo regulu.  
Attiecībā uz pieeju vides informācijai 
atteikuma iemesli būtu jāinterpretē 
sašaurināti, ievērojot sabiedrības intereses 
saņemt informāciju un to, vai pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām apkārtējā 
vidē.  Termins "komerciālās intereses" 
attiecas uz nolīgumiem par 
konfidencialitāti, ko noslēgušas iestādes vai 
struktūras, kas veic banku darbības.

(15) Attiecībā uz izņēmumiem noteikumos 
par piekļuvi vides informācijai, Direktīvas 
2003/4/EK atbilstošie noteikumi būtu
jāpiemēro arī Kopienas iestādēm un 
struktūrām. Attiecībā uz pieeju vides 
informācijai atteikuma iemesli būtu 
jāinterpretē sašaurināti, ievērojot sabiedrības 
intereses saņemt informāciju un to, vai 
pieprasītā informācija attiecas uz emisijām 
apkārtējā vidē.

Or. en
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Pamatojums

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.)  

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 22
15. apsvērums

(15) Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētos 
izņēmumus būtu mutatis mutandis 
jāpiemēro pieprasījumiem piekļūt vides 
informācijai saskaņā ar šo regulu.  
Attiecībā uz pieeju vides informācijai 
atteikuma iemesli būtu jāinterpretē 
sašaurināti, ievērojot sabiedrības intereses 
saņemt informāciju un to, vai pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām apkārtējā 
vidē.  
Termins "komerciālās intereses" attiecas 
uz nolīgumiem par konfidencialitāti, ko 
noslēgušas iestādes vai struktūras, kas veic 
banku darbības.

(15) Attiecībā uz pieeju vides informācijai 
atteikuma iemesli būtu jāinterpretē 
sašaurināti, ievērojot sabiedrības intereses 
saņemt informāciju un to, vai pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām apkārtējā 
vidē.

Attiecībā uz  izņēmumiem, ko piemēro 
piekļuvei vides informācijai, Direktīvas 
2003/4/EK atbilstošie noteikumi būtu 
jāpiemēro arī Kopienas iestādēm un 
struktūrām.

Or. nl

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 23
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) nodrošinot, ka vides informācija kļūst 
arvien plašāk pieejama un ir publiski 
izplatīta, lai panāktu pēc iespējas plašāku 
sistemātisku vides informācijas publisku 
pieejamību un izplatīšanu. Tālab jo īpaši 
veicina datoru sakaru un/vai elektronisko 
tehnoloģiju izmantošanu — ja tie ir 
pieejami;

nodrošinot, ka vides informācija ir precīzi 
apkopota un kļūst arvien plašāk pieejama un 
ir publiski izplatīta, lai panāktu pēc iespējas 
plašāku sistemātisku vides informācijas 
publisku pieejamību un izplatīšanu. Tālab jo 
īpaši veicina datoru sakaru un/vai 
elektronisko tehnoloģiju izmantošanu — ja 
tie ir pieejami;

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 24
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) paredzot sabiedrības dalību ar vidi 
saistītu plānu un programmu izstrādē;

(c) paredzot sabiedrības dalību ar vidi 
saistītu plānu, programmu un politiku
izstrādē;

(šo grozījumu piemēro visā tekstā)

Or. en

Pamatojums

The Aarhus Convention requires access to participation into environmental policy-making.
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 25
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) paredzot sabiedrības dalību ar vidi 
saistītu plānu un programmu izstrādē;

(c) paredzot sabiedrības dalību ar vidi 
saistītu plānu, programmu un politiku
izstrādē;

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 26
2. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Šajā regulā: (neattiecas uz latviešu valodas versiju)

Or. nl

Pamatojums

(Does not affect English version.)

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 27
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) "pieprasījuma iesniedzējs" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa 
vides informāciju;

(a) "pieprasījuma iesniedzējs" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa 
informāciju par vides vai tās viena elementa 
stāvokli;

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 28
2. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļa

(i) vides elementu, piemēram, gaisa un 
atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemes, ainavu 
un dabas teritoriju, tostarp mitrāju, 
piekrastes un jūras teritoriju, stāvokli, 
bioloģisko daudzveidību un tās 
komponentiem, tostarp ģenētiski 
modificētiem organismiem, un par šo 
elementu mijiedarbību;

(i) vides elementu, piemēram, gaisa un 
atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemes virsmas 
reljefa un pamatiežu, zemes, ainavu un 
dabas teritoriju, tostarp mitrāju, piekrastes 
un jūras teritoriju, stāvokli, bioloģisko 
daudzveidību un tās komponentiem, tostarp 
ģenētiski modificētiem organismiem, un par 
šo elementu mijiedarbību;

Or. pl

Pamatojums

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.).

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 29
2. panta 1. punkta d) apakšpunkta vi) daļa

(vi) cilvēku veselības stāvokli un drošību, 
vajadzības gadījumā arī barošanās ķēdes 
piesārņojumu, cilvēku dzīves apstākļiem, 
kultūras objektiem un celtnēm, ciktāl tos 
ietekmē vai var ietekmēt i) apakšpunktā 
minēto vides elementu stāvoklis, vai — ar 
minēto elementu starpniecību — jebkurš no 
ii) un iii) apakšpunktā minētajiem faktoriem;

(vi) cilvēku veselības stāvokli un drošību, 
atsevišķu kopienu demogrāfisko un sociālo 
stāvokli vietējā, reģionu vai valsts līmenī,
vajadzības gadījumā arī barošanās ķēdes 
piesārņojumu, cilvēku dzīves apstākļiem, 
kultūras objektiem un celtnēm, ciktāl tos 
ietekmē vai var ietekmēt i) apakšpunktā 
minēto vides elementu stāvoklis, vai — ar 
minēto elementu starpniecību — jebkurš no 
ii) un iii) apakšpunktā minētajiem faktoriem;

Or. pl
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Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 30
2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

(e) "ar vidi saistīti plāni un programmas" ir 
plāni un programmas,

(e) "ar vidi saistīti plāni, programmas un 
politikas" ir plāni, programmas un politikas,

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 31
2. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) daļa

(i) kas būtu jāsagatavo un vajadzības 
gadījumā jāpieņem Kopienas iestādei vai 
struktūrai;

(i) kas būtu jāsagatavo, jāfinansē  un/vai 
jāpieņem Kopienas iestādei vai struktūrai;

Or. nl

Pamatojums

The second part reintroduces amendment 10 from the first reading.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 32
2. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) daļa
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(i) kas būtu jāsagatavo un vajadzības 
gadījumā jāpieņem Kopienas iestādei vai 
struktūrai;

(i) kas būtu jāsagatavo, jāfinansē un 
vajadzības gadījumā jāpieņem Kopienas 
iestādei vai struktūrai;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 33
2. panta 1. punkta e) apakšpunkta 3. daļa

Šī definīcija neietver finanšu, ar banku 
darbībām saistītus vai budžeta plānus un 
programmas, proti, tās, kas paredz to, kā 
konkrētus projektus vai darbības būtu 
jāfinansē, vai ir saistītas ar ierosinātiem gada 
budžetiem, nedz arī ietver Kopienas iestāžu 
vai struktūru iekšējās darba programmas vai 
ārkārtas pasākumu plānus vai programmas, 
kas paredzētas tikai tādēļ, lai nodrošinātu 
civilo aizsardzību.

Šī definīcija neietver finanšu vai budžeta 
plānus un programmas, proti, tās, kas paredz 
to, kā konkrētus projektus vai darbības būtu 
jāfinansē, vai ir saistītas ar ierosinātiem gada 
budžetiem, nedz arī ietver Kopienas iestāžu 
vai struktūru iekšējās darba programmas vai 
ārkārtas pasākumu plānus vai programmas, 
kas paredzētas tikai tādēļ, lai nodrošinātu 
civilo aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 34
2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

(f) "tiesību akti vides jomā" ir Kopienas 
tiesību akti, kas, neatkarīgi no to tiesiskā 
pamata, veicina Kopienas vides politikas 

(f) "tiesību akti vides jomā" ir Kopienas 
tiesību akti, kas, neatkarīgi no to tiesiskā 
pamata, veicina Kopienas vides politikas 
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mērķu sasniegšanu, kā noteikts Līgumā:  
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, 
aizsargāt cilvēku veselību, apdomīgi un 
racionāli izmantot dabas resursus un 
starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas 
risina reģionu vai pasaules mēroga vides
problēmas;

mērķu sasniegšanu, kā noteikts Līgumā: 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, 
aizsargāt cilvēku veselību, apdomīgi un 
racionāli izmantot dabas resursus un 
starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas 
risina vietējās, reģionu vai pasaules mēroga 
vides problēmas;

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 35
3. panta 1. punkta 1. daļa

Regula (EK) Nr. 1049/2001 attiecas uz 
jebkura pieprasījuma iesniedzēja 
pieprasījumu piekļūt vides informācijai, kas 
ir Kopienas iestāžu un struktūru rīcībā, bez 
diskriminācijas pilsonības, tautības vai 
dzīvesvietas dēļ, un - attiecībā uz juridisku 
personu - bez diskriminācijas juridiskās 
adreses vai faktiskās darbības vietas dēļ.

Regula (EK) Nr. 1049/2001 attiecas uz 
jebkura pieprasījuma iesniedzēja 
pieprasījumu piekļūt vides informācijai, kas 
ir Kopienas iestāžu un struktūru rīcībā, bez 
diskriminācijas pilsonības, tautības, sociālā 
stāvokļa vai dzīvesvietas dēļ, un - attiecībā 
uz juridisku personu - bez diskriminācijas 
attiecībā uz darbības veidu, kurā tā ir 
nodarbināta, juridiskās adreses vai faktiskās 
darbības vietas dēļ.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 36
4. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Pieejamo un izplatāmo vides informāciju 
pēc vajadzības atjaunina. Papildus Regulas 
(EK) Nr. 1049/2001 12. panta 2. un 3. 
punktā un 13. panta 1. un 2. punktā 
uzskaitītajiem dokumentiem minētās 
datubāzes vai reģistri ietver šādus 
dokumentus:

2. Pieejamā un izplatāmā vides informācija
ir precīza un to pēc vajadzības atjaunina. 
Papildus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
12. panta 2. un 3. punktā un 13. panta 1. un 
2. punktā uzskaitītajiem dokumentiem 
minētās datubāzes vai reģistri ietver šādus 
dokumentus:

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 37
4. panta 4. punkts

4. Komisija nodrošina, ka regulāri, retākais 
reizi četros gados, publicē un izplata 
ziņojumus par vides stāvokli, tostarp 
informāciju par vides kvalitāti un tās 
noslodzi.

4. Komisija nodrošina, ka regulāri, retākais 
reizi četros gados, publicē un izplata 
ziņojumus par vides stāvokli, tostarp 
informāciju par vides kvalitāti un tās 
noslodzi, un nosaka vadlīnijas to izstrādei 
saskaņā ar Līguma 95. pantu un 175. panta 
1. punktu.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 38
6. pants

Izņēmumu piemērošana pieprasījumiem 
piekļūt vides informācijai

Atteikums pieprasījumiem piekļūt vides 
informācijai 

1. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 2. punkta pirmo ievilkumu 
uzskata, ka pastāv sevišķas sabiedrības 
intereses informācijas izpaušanā, ja 
pieprasītā informācija attiecas uz emisijām 
vidē.  Attiecībā uz pārējiem Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 4. panta 2. un 3. punktā 
paredzētajiem izņēmumiem, novērtējot, vai 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, jo īpaši ņem vērā 
to, ka pieprasītā informācija attiecas uz 
emisijām vidē.

Ja Kopienas iestāde vai struktūra saņem 
pieprasījumu par piekļuvi vides 
informācijai un, ja  Kopienas iestādei vai 
struktūrai nav šādas informācijas vai tā uz 
to neattiecas, tā, cik drīz vien iespējams, bet 
ne ilgāk kā 15 darba dienu laikā, informē 
pieprasījuma iesniedzēju par Kopienas 
iestādi vai struktūru, vai valsts iestādi, 
Direktīvas 2003/4/EK nozīmē, kur pēc tās 
ieskatiem ir iespējams vērsties pieprasītās 
informācijas saņemšanai vai pārsūta 
pieprasījumu attiecīgajai Kopienas iestādei 
vai struktūrai, vai valsts iestādei, atbilstoši 
informējot pieprasījuma iesniedzēju.

2. Papildus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. 
pantā izklāstītajiem izņēmumiem Kopienas 
iestādes un struktūras var atteikt pieeju 
vides informācijai, ja šīs informācijas 
izpaušana nelabvēlīgi ietekmētu tās vides 
aizsardzību, uz kuru attiecas minētā 
informācija, piemēram, reti sastopamu 
sugu vairošanās vietas.

Ja pieprasījums ir pārāk vispārējs, 
Kopienas iestāde vai struktūra, cik ātri vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā termiņā, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
7. pantā, lūdz pieprasījuma iesniedzējam 
precizēt pieprasījumu un palīdz 
pieprasījuma iesniedzējam to izdarīt, 
piemēram, nodrošinot informāciju, kura ir 
publiskajos reģistros, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 11. pantu. 
Tikai pēc tam, kad Kopienas iestāde vai 
struktūra šo iespēju pieprasījuma 
iesniedzējam ir sniegusi, tā var,  ja  uzskata 
par nepieciešamu, atteikt pieprasījumu 
saskaņā ar šo pantu.

3. Ja Kopienas iestādes vai struktūras 
rīcībā ir vides informācija, kuras izcelsme 
ir dalībvalstī, tā apspriežas ar šo dalībvalsti 
un piemēro jebkurus attiecīgus Kopienas 
tiesību aktos paredzētus izņēmumus. Ja 
nepiemēro nevienu izņēmumu, attiecīgā 
iestāde vai struktūra izpauž informāciju. 

Kopienas iestādes un struktūras atsaka 
piekļuvi vides informācijai un izlemj plašāk 
neizplatīt vides informāciju, ja šīs 
informācijas izpaušana nelabvēlīgi 
ietekmētu tās vides aizsardzību, uz kuru 
attiecas minētā informācija, piemēram reti 
sastopamu sugu teritorijas.
Kopienas iestādes un struktūras nedrīkst 
atteikt pieprasījumu un nedrīkst izlemt 
plašāk neizplatīt informāciju, ja šī 
informācija attiecas uz emisijām vidē, 
pamatojoties uz izņēmumiem attiecībā uz 
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komerciālas vai rūpnieciskas informācijas 
aizsardzību, personu datu aizsardzību vai 
tās vides aizsardzību, uz kuru attiecas 
minētā informācija.
Kopienas iestādes un struktūras drīkst 
aizliegt  piekļuvi vides informācijai vai 
izlemt neizplatīt informāciju tikai 
pamatojoties uz vienu no izņēmumiem, kas 
minēts Direktīvas 2003/EK 4. pantā vai šī 
panta trešajā punktā.
Šajā regulā minēto  izņēmumu 
interpretācija ir ierobežota. Sabiedrības 
intereses informācijas izpaušanā novērtē 
atbilstoši atteikuma nozīmīgumam katrā 
atsevišķā gadījumā.

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 39
6. panta 1. punkts

1. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 2. punkta pirmo ievilkumu 
uzskata, ka pastāv sevišķas sabiedrības 
intereses informācijas izpaušanā, ja 
pieprasītā informācija attiecas uz emisijām 
vidē.  Attiecībā uz pārējiem Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 4. panta 2. un 3. punktā 
paredzētajiem izņēmumiem, novērtējot, vai 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, jo īpaši ņem vērā 
to, ka pieprasītā informācija attiecas uz 
emisijām vidē.

1. Kopienas iestādes un struktūras drīkst 
aizliegt  piekļuvi vides informācijai vai 
izlemt neizplatīt informāciju tikai 
pamatojoties uz vienu no izņēmumiem, kas 
minēts Direktīvas 2003/EK 4. pantā vai šī 
panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

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 
sufficiently take into account the particular status granted to access to environmental 
information under the Aarhus Convention.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 40
6. panta 3. punkts

3. Ja Kopienas iestādes vai struktūras 
rīcībā ir vides informācija, kuras izcelsme 
ir dalībvalstī, tā apspriežas ar šo dalībvalsti 
un piemēro jebkurus attiecīgus Kopienas 
tiesību aktos paredzētus izņēmumus. Ja 
nepiemēro nevienu izņēmumu, attiecīgā 
iestāde vai struktūra izpauž informāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 41
8. panta 1. punkts

1. Gadījumā, ja cilvēku darbība vai dabiski 
cēloņi radījuši jebkādu nenovēršamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
Kopienas iestādes un struktūras, saņēmušas 
Direktīvas 2003/4/EK nozīmē esošo 
publisko institūciju pieteikumu, sadarbojas 
ar attiecīgajām publiskajām institūcijām un 
tām palīdz, lai tās varētu tai sabiedrības 
daļai, kas varētu būt apdraudēta, tūlīt un bez 
kavēšanās izplatīt visu vides informāciju, 
kas varētu palīdzēt tai veikt pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu, 

1. Gadījumā, ja cilvēku darbība vai dabiski 
cēloņi radījuši jebkādu nenovēršamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai
vai videi, Kopienas iestādes un struktūras, 
saņēmušas Direktīvas 2003/4/EK nozīmē 
esošo publisko institūciju pieteikumu, 
sadarbojas ar attiecīgajām publiskajām 
institūcijām un tām palīdz, lai tās varētu tai 
sabiedrības daļai, kas varētu būt apdraudēta, 
tūlīt un bez kavēšanās izplatīt visu vides 
informāciju, kas varētu palīdzēt tai veikt 
pasākumus, lai novērstu vai mazinātu
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ko izraisa apdraudējums, tiktāl šī informācija 
ir Kopienas iestāžu un struktūru un/vai šo 
publisko institūciju rīcībā vai to glabā šo 
Kopienas iestāžu un struktūru un/vai šo 
publisko institūciju uzdevumā.

iespējamo kaitējumu, ko izraisa 
apdraudējums, tiktāl šī informācija ir 
Kopienas iestāžu un struktūru un/vai šo 
publisko institūciju rīcībā vai to glabā šo 
Kopienas iestāžu un struktūru un/vai šo 
publisko institūciju uzdevumā.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 42
9. pants

1. Veicot atbilstošus praktiskus un/vai citus 
pasākumus, Kopienas iestādes un 
struktūras nodrošina sabiedrībai 
savlaicīgas un efektīvas iespējas piedalīties 
ar vidi saistītu plānu vai programmu 
sagatavošanā, pārveidē vai pārskatīšanā, 
kad ir vēl iespējami jebkādi risinājumi.  Jo 
īpaši, ja Komisija sagatavo priekšlikumu 
šādam plānam vai programmai, kuru 
nodod pieņemšanai citām Kopienas 
iestādēm vai struktūrām, tā attiecīgajā 
sagatavošanas stadijā nodrošina 
sabiedrības līdzdalību.

1. Sagatavojot, pārveidojot vai pārskatot ar 
vidi saistītu plānu, programmu vai politiku, 
Kopienas iestādes un struktūras  informē 
par to sabiedrību ar publisku paziņojumu 
vai citiem atbilstošiem līdzekļiem, 
piemēram elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos. Šādā informācijā iekļauj, ja 
pieejams, priekšlikuma projektu un vides 
informāciju vai novērtējumu, kas attiecas 
uz sagatavojamo plānu, programmu vai 
politiku.

2. Ievērojot šīs regulas mērķus, Kopienas 
iestādes un struktūras nosaka sabiedrības 
daļu, ko ietekmē vai var ietekmēt konkrēts 
plāns vai programma, kā minēts 1. punktā, 
vai kas tajā ir ieinteresēta.

2. Kopienas iestāde vai struktūra, 
sagatavojot, pārveidojot vai pārskatot ar 
vidi saistītu plānu, programmu vai politiku 
informē sabiedrību par praktiskiem 
pasākumiem sabiedrības līdzdalībai un, jo 
īpaši par Kopienas iestādes vai struktūras 
administratīvo struktūrvienību, no kuras 
var iegūt attiecīgo informāciju un kurai var 
iesniegt komentārus un uzdot jautājumus, 
kā arī informē par termiņu komentāru 
iesniegšanai. 

3. Kopienas iestādes un struktūras 3. Kopienas iestādes un institūcijas 



AM\584771LV.doc PE 364.732v01-00 16/21 AM\

LV

nodrošina, ka 2. punktā minēto sabiedrības 
daļu informē vai nu ar publisku 
paziņojumu, vai arī citā piemērotā veidā, 
piemēram, elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos, ja tie ir pieejami, par:

nodrošina praktiskus  pasākumus, lai 
sabiedrībai sniegtu iespēju izteikt 
komentārus un uzskatus  pašā sākumā 
pirms lēmumu pieņemšanas par  plānu, 
programmu vai politiku. Atkarībā no 
plāna, programmas vai politikas veida, 
sabiedrībai tiek sniegta iespēja izteikties 
plāna, programmas vai politikas dažādās 
sagatavošanas stadijās.

a) priekšlikuma projektu, ja tas ir pieejams, Šajos praktiskajos pasākumos  iekļauj 
precīzus termiņus dažādām stadijām, 
nosakot pietiekami ilgu laiku, lai sabiedrība 
iepazītos ar informāciju, sagatavotos un 
efektīvi līdzdarbotos ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanas procesā. Kā noteikumu 
komentāru saņemšanai rakstiskās 
konsultācijās par plānu, programmu vai 
politiku, kas saistīta ar vidi, nosaka astoņu 
nedēļu termiņu. Ja organizē sanāksmes vai 
uzklausīšanu, tās izziņo vismaz četras 
nedēļas iepriekš. Termiņus var saīsināt 
steidzamības kārtā vai tad, ja sabiedrībai 
jau ir bijusi iespēja izteikt komentārus par 
attiecīgo plānu vai programmu. 

b) vides informāciju vai novērtējumu, kas 
attiecas uz sagatavošanā esošo plānu vai 
programmu, ja tas ir pieejams, un
c) praktiskiem pasākumiem dalībai, 
tostarp:
i) administratīvo vienību, no kuras var 
iegūt attiecīgo informāciju,
ii) administratīvo vienību, kurai var 
iesniegt komentārus, atzinumus vai 
jautājumus, un 
iii) pamatotiem termiņiem, atvēlot 
pietiekamu laiku, lai sabiedrība tiktu 
informēta un varētu sagatavoties un 
efektīvi piedalīties ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanā.
4. Komentāru saņemšanai paredz vismaz 
četru nedēļu termiņu. Ja organizē 
sanāksmes vai uzklausīšanu, tās izziņo 
vismaz četras nedēļas iepriekš. Termiņus 
var saīsināt steidzamības kārtā vai tad, ja 
sabiedrībai jau ir bijusi iespēja izteikt 
komentārus par attiecīgo plānu vai 
programmu.
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Or. nl

Pamatojums

Community institutions and bodies must take account of, and report on, the outcome of 
consultations. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 43
9. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Kopienas iestādes un struktūras 
nodrošina, ka 2. punktā minēto sabiedrības 
daļu informē vai nu ar publisku paziņojumu, 
vai arī citā piemērotā veidā, piemēram, 
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, ja tie ir 
pieejami, par:

3. Kopienas iestādes un struktūras 
nodrošina, ka 2. punktā minēto sabiedrības 
daļu informē vai nu ar publisku paziņojumu, 
vai arī citā piemērotā veidā, piemēram, 
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un 
tajos plašsaziņas līdzekļos, kas darbojas 
telekomunikāciju tīklā, ja tie ir pieejami, 
par:

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Grozījums Nr. 44
9.a pants (jauns)

9.a pants
Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Pieņemot lēmumu par plānu, programmu 
vai politiku, kas saistīta ar vidi, Kopienas 
iestādēs vai struktūras, pienācīgi novērtē 
sabiedrības līdzdalības procesa rezultātus.
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Kopienas iestādes un struktūras informē 
sabiedrību par plānu, programmu vai 
politiku, iekļaujot savu pamatojumu, 
norādot iemeslus un apsvērumus, uz ko 
pamatojas lēmums, tostarp informāciju par 
sabiedrības līdzdalības procesu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María 
Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 45
10. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētā Kopienas 
iestāde vai struktūra izskata jebkuru šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Kopienas iestāde vai struktūra 
sniedz pamatojumu rakstiskā atbildē, cik 
drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
divpadsmit nedēļas pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

2. Šā panta 1. punktā minētā Kopienas 
iestāde vai struktūra izskata jebkuru šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Tā sniedz, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā divpadsmit 
nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas, 
rakstiski lēmumu par veicamajiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību 
vides tiesību aktiem, vai par tās atteikumu 
attiecībā uz pieprasījumu.  Lēmumu adresē 
pieprasījuma iesniedzējam; Kopienas 
iestāde vai struktūra paskaidro lēmuma 
iemeslus. 

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 46
10. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētā Kopienas 
iestāde vai struktūra izskata jebkuru šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Kopienas iestāde vai struktūra 
sniedz pamatojumu rakstiskā atbildē, cik 
drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
divpadsmit nedēļas pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

2. Šā panta 1. punktā minētā Kopienas 
iestāde vai struktūra izskata jebkuru šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Kopienas iestāde vai struktūra
sniedz, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk 
kā divpadsmit nedēļas pēc pieprasījuma 
saņemšanas, rakstiski  lēmumu par 
veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu 
atbilstību vides tiesību aktiem, vai par tās 
atteikumu attiecībā uz pieprasījumu.  
Lēmumu, kurā norādīti atteikuma iemesli, 
adresē nevalstiskai organizācijai, kura 
pieprasījumu ir iesniegusi.

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 47
10. panta 3. punkts

3. Ja neatkarīgi no pienācīgas rūpības 
attiecīgā Kopienas iestāde vai struktūra 
nevar veikt darbības saskaņā ar 2. punktu, tā 
cik drīz vien iespējams un vēlākais tajā 
punktā minētajā laikposmā informē 
nevalstisku organizāciju, kas iesniedza 
pieprasījumu, par savas kavēšanās 
iemesliem un par to, kad tā paredz veikt 
darbības.

3. Ja neatkarīgi no pienācīgas rūpības 
attiecīgā Kopienas iestāde vai struktūra 
nevar veikt darbības saskaņā ar 2. punktu, tā 
cik drīz vien iespējams un vēlākais tajā 
punktā minētajā laikposmā informē 
nevalstisku organizāciju, kas iesniedza 
pieprasījumu, par saviem iemesliem, kāpēc 
šis lēmums nav pieņemts un par to, kad tā 
paredz pieņemt lēmumu par pieprasījumu.

Jebkurā gadījumā Kopienas iestāde vai 
struktūra veic darbības astoņpadsmit nedēļās 
no pieprasījuma saņemšanas.

Kopienas iestāde vai struktūra pieņem 
lēmumu par pieprasījumu veikt iekšēju 
pārskatīšanu, ņemot vērā vides tiesību aktu 
pārkāpuma veidu, apmēru un nopietnību, 
pamatotā termiņā, bet ne ilgāk kā 
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astoņpadsmit nedēļās no pieprasījuma 
saņemšanas. Tā nekavējoties informē 
kompetento nevalstisko organizāciju  par  
lēmumu par pieprasījumu.  

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 48
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) tās galvenais apliecinātais mērķis ir 
veicināt vides aizsardzību saistībā ar tiesību 
aktiem vides jomā; 

(b) tās galvenais apliecinātais mērķis ir 
veicināt vides aizsardzību saistībā ar tiesību 
aktiem vides jomā un /vai veicināt 
ilgstspējīgu attīstību; 

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 49
12. panta 1. punkts

1. Nevalstiska organizācija, kas saskaņā ar 
10. pantu ir iesniegusi pieprasījumu veikt 
iekšēju pārskatīšanu, var celt prasību Tiesā 
atbilstīgi attiecīgiem Līguma noteikumiem.

1. Nevalstiska organizācija, kas saskaņā ar 
10. pantu ir iesniegusi pieprasījumu veikt 
iekšēju pārskatīšanu, var, ja tā uzskata, ka
Kopienas iestādes vai struktūras lēmums, 
atbildot uz tās pieprasījumu, ir 
nepietiekams, lai nodrošinātu atbilstību 
vides tiesību aktiem, celt prasību Tiesā 
atbilstīgi attiecīgiem Līguma noteikumiem, 
lai pārskatītu lēmuma, kas minēts 
10. pantā, neatkarīgumu un procesuālo 
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tiesiskumu. 

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 50
14. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī".

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī".

To piemēro no ...*. *.   To piemēro no ...*. *.
* pm * trīs mēnešus pēc pirmajā pantā minētā 

datuma.  

Or. nl

Pamatojums

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


