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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 6

(6) Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że 
prawa gwarantowane w ramach trzech 
filarów Konwencji z Aarhus przysługują bez 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, 
narodowość lub miejsce zamieszkania.

(6) Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że 
prawa gwarantowane w ramach trzech 
filarów Konwencji z Aarhus przysługują bez 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, 
narodowość, status majątkowy lub miejsce 
zamieszkania.

Or. pl

Uzasadnienie

Obywatele o niskim statusie majątkowym czy społecznym są często dyskryminowani przez 
władze publiczne. Mają utrudniony dostęp do informacji o środowisku ze względu na brak 
podłączenia do internetu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, a przez to utrudniony 
dostęp do prawa. Poprawka zgodna z duchem  Konwencji z Aarhus, zwłaszcza jego art.9, 
ust.4.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 7

(7) Konwencja z Aarhus zawiera szeroką 
definicję władz publicznych, przy czym 
podstawowa koncepcja zakłada, że w 
każdym przypadku, gdy władza publiczna 
jest sprawowana, osoby prywatne i ich 
organizacje powinny mieć zapewnione 
prawa. Dlatego koniecznym jest, aby 
instytucje i organy Wspólnoty objęte 
niniejszym rozporządzeniem zostały 
zdefiniowane w tak samo szeroki i 
funkcjonalny sposób. Zgodnie z Konwencją 
z Aarhus, instytucje i organy Wspólnoty 
mogą być wyłączone z zakresu stosowania 
Konwencji w przypadkach, gdy działają one 
jako władza sądownicza lub ustawodawcza. 
Niemniej jednak, ze względu na zachowanie 
spójności z rozporządzeniem (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji , 
przepisy w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących środowiska powinny mieć 
zastosowanie do instytucji i organów 
Wspólnoty działających jako władza 
ustawodawcza.

(7) Konwencja z Aarhus zawiera szeroką 
definicję władz publicznych, przy czym 
podstawowa koncepcja zakłada, że w 
każdym przypadku, gdy władza publiczna 
jest sprawowana, osoby prywatne i ich 
organizacje powinny mieć zapewnione 
prawa podejmowania działań i dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. Dlatego 
koniecznym jest, aby instytucje i organy 
Wspólnoty objęte niniejszym 
rozporządzeniem zostały zdefiniowane w tak 
samo szeroki i funkcjonalny sposób. 
Zgodnie z Konwencją z Aarhus, instytucje i 
organy Wspólnoty mogą być wyłączone z 
zakresu stosowania Konwencji w 
przypadkach, gdy działają one jako władza 
sądownicza lub ustawodawcza. Niemniej 
jednak, ze względu na zachowanie spójności 
z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu 
do dokumentów Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji, przepisy w sprawie dostępu 
do informacji dotyczących środowiska 
powinny mieć zastosowanie do instytucji i 
organów Wspólnoty działających jako 
władza ustawodawcza.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka związana z uszczegółowieniem zakresu legislacyjnego. Z zapisu w dotychczasowej 
postaci wynika, że obywatel może mieć zapewnione inne prawa, niekoniecznie związane z 
ochroną środowiska. Poprawka zgodna z duchem  Konwencji z Aarhus, zwłaszcza jego art. 6, 
7, 8 i 9.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 9

(9) Odpowiednim jest, aby niniejsze 
rozporządzenie zawierało definicję „planów 
i programów”, biorąc pod uwagę 
postanowienia Konwencji z Aarhus, 
równolegle z podejściem realizowanym w 
odniesieniu do obowiązków Państw 
Członkowskich na mocy obowiązującego 
prawa WE. „Plany i programy mające 
znaczenie dla środowiska” powinny zostać 
zdefiniowane w odniesieniu do ich wkładu 
w osiągnięcie lub ich prawdopodobnego 
znaczącego wpływu na osiągnięcie celów 
polityki ochrony środowiska Wspólnoty. 
Szósty wspólnotowy program działań w 
zakresie środowiska naturalnego ustanawia 
cele polityki ochrony środowiska Wspólnoty 
i działania planowane dla osiągnięcia tych 
celów na okres dziesięcioletni, poczynając 
od dnia 22 lipca 2002 r. Pod koniec tego 
okresu powinien zostać przyjęty kolejny 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego.

(9) Odpowiednim jest, aby niniejsze 
rozporządzenie zawierało definicję „planów 
i programów”, biorąc pod uwagę 
postanowienia Konwencji z Aarhus, 
równolegle z podejściem realizowanym w 
odniesieniu do obowiązków Państw 
Członkowskich na mocy obowiązującego 
prawa WE. „Plany i programy mające 
znaczenie dla środowiska” powinny zostać 
zdefiniowane w odniesieniu do ich wkładu 
w osiągnięcie lub ich prawdopodobnego 
znaczącego wpływu na osiągnięcie celów 
polityki i priorytetów ochrony środowiska 
Wspólnoty. Szósty wspólnotowy program 
działań w zakresie środowiska naturalnego 
ustanawia cele polityki ochrony środowiska 
Wspólnoty i działania planowane dla 
osiągnięcia tych celów na okres 
dziesięcioletni, poczynając od dnia 22 lipca 
2002 r. Pod koniec tego okresu powinien 
zostać przyjęty kolejny program działań w 
zakresie środowiska naturalnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz celów polityki ochrony środowiska Unia Europejska wskazuje na realizację 
priorytetowych zadań z nią związanych.  Np. w Szóstym Programie Ramowym  (2002-2006) 
promuje się  między innymi jakość i bezpieczeństwo żywności,  równoważony rozwój, zmiany 
globalne i ekosystemy, globalne zmiany i ekosystemy, a więc podprogramy ściśle nawiązujące 
do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. 
Priorytetem obecnej brytyjskiej prezydencji w Unii Europejskiej są m.in. zmiany klimatyczne 
oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w kontekście życia i zdrowia ludzkiego. 

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 15
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(15) W przypadku, gdy rozporządzenie WE 
nr 1049/2001 przewiduje wyjątki, powinny 
one mieć zastosowanie, mutatis mutandis, 
do wniosków o dostęp do informacji 
dotyczących środowiska zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Podstawy 
odmowy dostępu do informacji dotyczących 
środowiska powinny podlegać wykładni 
zawężającej, biorąc pod uwagę interes 
publiczny, któremu służy ujawnienie oraz to, 
czy wnioskowane informacje mają związek 
z emisjami do środowiska. Termin „interesy 
handlowe” obejmuje umowy o poufności 
zawarte przez instytucje lub organy 
działające jako władze bankowe.

(15) Uwzględniając wyjątki od zasad 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, odpowiednie postanowienia 
dyrektywy 2003/4/WE powinny mieć 
zastosowanie także do instytucji i organów 
Wspólnoty. Podstawy odmowy dostępu do 
informacji dotyczących środowiska powinny 
podlegać wykładni zawężającej, biorąc pod 
uwagę interes publiczny, któremu służy 
ujawnienie oraz to, czy wnioskowane 
informacje mają związek z emisjami do 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

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.)  

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku, gdy rozporządzenie 
WE nr 1049/2001 przewiduje wyjątki, 
powinny one mieć zastosowanie, mutatis 
mutandis, do wniosków o dostęp do 
informacji dotyczących środowiska 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Podstawy odmowy dostępu do informacji 
dotyczących środowiska powinny podlegać 
wykładni zawężającej, biorąc pod uwagę 
interes publiczny, któremu służy ujawnienie 

(15) Podstawy odmowy dostępu do 
informacji dotyczących środowiska powinny 
podlegać wykładni zawężającej, biorąc pod 
uwagę interes publiczny, któremu służy 
ujawnienie oraz to, czy wnioskowane 
informacje mają związek z emisjami do 
środowiska. 
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oraz to, czy wnioskowane informacje mają 
związek z emisjami do środowiska. Termin 
„interesy handlowe” obejmuje umowy o 
poufności zawarte przez instytucje lub 
organy działające jako władze bankowe

Uwzględniając wyjątki od zasad dostępu do 
informacji dotyczących środowiska, 
odpowiednie postanowienia dyrektywy 
2003/4/WE powinny mieć zastosowanie 
także do instytucji i organów Wspólnoty.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

b) zapewnienie, że informacje dotyczące 
środowiska są sukcesywnie udostępniane 
i rozpowszechniane w społeczeństwie w 
celu osiągnięcia ich możliwie najszerszej 
systematycznej dostępności i 
rozpowszechnienia. W tym celu promuje się 
wykorzystanie w szczególności 
telekomunikacji informatycznej lub 
technologii elektronicznej, jeżeli są one 
dostępne;

b) zapewnienie, że informacje dotyczące 
środowiska są rzetelnie zebrane i
sukcesywnie udostępniane 
i rozpowszechniane w społeczeństwie w 
celu osiągnięcia ich możliwie najszerszej 
systematycznej dostępności i 
rozpowszechnienia. W tym celu promuje się 
wykorzystanie w szczególności 
telekomunikacji informatycznej lub 
technologii elektronicznej, jeżeli są one 
dostępne;

Or. pl

Uzasadnienie

Błędy spowodowane: niesystematycznością obserwacji stanu środowiska, złym odczytem  z 
instrumentów pomiarowych, posługiwaniem się wadliwą lub przestarzałą aparaturą 
techniczną oraz użyciem niewłaściwych procedur badawczych mogą generować następne 
błędy, co z kolei może doprowadzić do złej oceny stanu środowiska, a w konsekwencji 
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spowoduje rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych. To doprowadzić może do pomyłek 
lub zaniechań władz publicznych oraz organów sądowniczych.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

c) zapewnienie udziału społeczeństwa w 
odniesieniu do planów i programów 
odnoszących się do środowiska;

c) zapewnienie udziału społeczeństwa w 
odniesieniu do planów, programów i polityk 
odnoszących się do środowiska;

(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

(c) providing for public participation 
concerning plans and programmes relating 
to the environment;

c) zapewnienie udziału społeczeństwa w 
odniesieniu do planów, programów i polityk 
odnoszących się do środowiska;

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 1, część wprowadzająca

1. Do celów niniejszego rozporządzenia (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. nl

Uzasadnienie

(Does not affect English version.)

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 27
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

a) „wnioskodawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, występującą z 
wnioskiem o udostępnienie informacji 
dotyczących środowiska;

a) „wnioskodawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, występującą z 
wnioskiem o udostępnienie informacji 
dotyczących stanu środowiska lub jego
wybranego elementu;

Or. pl

Uzasadnienie

Wnioskodawca nie musi występować z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących 
całego środowiska, ale wybranego elementu lub grupy elementów.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 28
Artykuł 2 ustęp 1 litera d) (i)

(i) stanu elementów środowiska takich jak 
powietrze i atmosfera, woda, gleba, 
powierzchnia ziemi, krajobraz oraz stanu 
obszarów naturalnych, włączając w to
bagna, obszary nadmorskie i morskie, 
biologiczną różnorodność i jej składniki, 
w tym organizmy genetycznie 

(i) stanu elementów środowiska
naturalnego, takich jak powietrze i 
atmosfera, woda, gleba , formy powierzchni 
ziemi, podłoże skalne, powierzchnia ziemi, 
krajobraz oraz stanu obszarów naturalnych, 
włączając w to lasy, bagna, obszary 
nadmorskie i morskie, biologiczną 
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zmodyfikowane, oraz wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy tymi elementami;

różnorodność i jej składniki, w tym 
organizmy genetycznie zmodyfikowane, 
oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy 
tymi elementami;

Or. pl

Uzasadnienie

Punkt i) dotyczy elementów środowiska naturalnego, w skład którego wchodzi: atmosfera 
(powietrze), hydrosfera (wody), pedosfera (gleby), formy powierzchni Ziemi i podłoże skalne 
(litosfera) oraz organizmy żywe, w tym lasy, bagna (biosfera).Dołączenie podłoża skalnego 
jest istotne ze względu prowadzoną w nim działalność gospodarczą (górnictwo, transport 
podziemny, budownictwo, magazyny, obiekty militarne), mającą rozległe skutki środowiskowe 
(trzęsienia zapadowe w kopalniach, wybuchy metanu, wycieki produktów ropopochodnych z 
rurociągów, katastrofy komunikacyjne w tunelach, katastrofy budowlane, itp.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 29
Artykuł 2 ustęp 1 litera d) (vi)

(vi) stanu ludzkiego zdrowia i 
bezpieczeństwa, łącznie, gdzie właściwe, ze 
skażeniem łańcucha pokarmowego, 
warunkami życia człowieka, obiektami 
kultury i budowlami w stopniu, w jakim 
oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: 
stan elementów środowiska, o których mowa 
w punkcie i) lub, poprzez te elementy, 
czynniki i środki, o których mowa w 
punkcie ii) oraz iii).

(vi) stanu ludzkiego zdrowia i 
bezpieczeństwa, stanu demograficzno-
społecznego poszczególnych społeczności 
lokalnych, regionalnych oraz państwowych,
łącznie, gdzie właściwe, ze skażeniem 
łańcucha pokarmowego, warunkami życia 
człowieka, obiektami kultury i budowlami w 
stopniu, w jakim oddziałują na nie lub mogą 
oddziaływać: stan elementów środowiska, o 
których mowa w punkcie i) lub, poprzez te 
elementy, czynniki i środki, o których mowa 
w punkcie ii) oraz iii).

Or. pl

Uzasadnienie

Znajomość struktury płci, wieku i innych charakterystyk demograficzno-społecznych 
poszczególnych społeczności lokalnych, regionalnych lub państwowych pozwoli ocenić (w 
razie skażenia np. radioaktywnego, czy innej katastrofy środowiskowej np. powodzi), kiedy, 
jak i gdzie można pomóc osobom najsłabszym, głównie starcom i dzieciom
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 30
Artykuł 2 ustęp 1 litera e)

e) „plany i programy mające znaczenie dla 
środowiska” oznacza plany i programy, 
które:

e) „plany, programy i polityki mające 
znaczenie dla środowiska” oznacza plany,
programy i polityki, które:

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 31
Artykuł 2 ustęp 1 litera (i)

i) podlegają przygotowaniu i, w stosownych 
przypadkach, przyjęciu przez instytucję lub 
organ Wspólnoty;

i) podlegają przygotowaniu, finansowaniu
i/lub przyjęciu przez instytucję lub organ 
Wspólnoty;

Or. nl

Uzasadnienie

The second part reintroduces amendment 10 from the first reading.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 32
Artykuł 2 ustęp 1 litera e) (i)

(i) podlegają przygotowaniu i, w stosownych 
przypadkach, przyjęciu przez instytucję lub 
organ Wspólnoty;

(i) podlegają przygotowaniu, finansowaniu
i, w stosownych przypadkach, przyjęciu 
przez instytucję lub organ Wspólnoty;
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 33
Artykuł 2 ustęp 1 litera e) akapit 3

Niniejsza definicja nie obejmuje planów i 
programów finansowych, bankowych lub 
budżetowych, to znaczy planów i 
programów ustanawiających sposób, w jaki 
określone projekty lub działania powinny 
być finansowane lub odnoszących się do 
wnioskowanych rocznych budżetów, 
wewnętrznych programów pracy instytucji 
lub organu Wspólnoty lub planów na 
wypadek awarii i programów mających za 
swój jedyny cel obronę cywilną;

Niniejsza definicja nie obejmuje planów i 
programów finansowych lub budżetowych, 
to znaczy planów i programów 
ustanawiających sposób, w jaki określone 
projekty lub działania powinny być 
finansowane lub odnoszących się do 
wnioskowanych rocznych budżetów, 
wewnętrznych programów pracy instytucji 
lub organu Wspólnoty lub planów na 
wypadek awarii i programów mających za 
swój jedyny cel obronę cywilną;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 34
Artykuł 2 ustęp 1 litera f)

(f) „prawo ochrony środowiska” oznacza 
przepisy prawne Wspólnoty, które bez 

(f) „prawo ochrony środowiska” oznacza 
przepisy prawne Wspólnoty, które bez 
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względu na podstawę prawną przyczyniają 
się do realizacji celów polityki Wspólnoty w 
dziedzinie środowiska naturalnego 
określonych w Traktacie:  zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 
ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz promowania na 
płaszczyźnie międzynarodowej środków 
zmierzających do rozwiązywania 
regionalnych lub światowych problemów 
środowiska naturalnego;

względu na podstawę prawną przyczyniają 
się do realizacji celów polityki Wspólnoty w 
dziedzinie środowiska naturalnego 
określonych w Traktacie:  zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 
ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz promowania na 
płaszczyźnie międzynarodowej środków 
zmierzających do rozwiązywania lokalnych,
regionalnych lub światowych problemów 
środowiska naturalnego;

Or. pl

Uzasadnienie

Promowanie środków zmierzających do rozwiązywania problemów środowiska naturalnego 
na poziomie lokalnym rozpoczyna łańcuch działania na rzecz ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, ostrożnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych. Dalej jest to kontynuowane na wyższych
płaszczyznach – regionalnej, państwowej i na końcu międzynarodowej. Nie ma ochrony 
środowiska na poziomie międzynarodowym bez kumulacji działań lokalnych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma 
zastosowanie do wszelkich wniosków 
złożonych przez wnioskodawcę o uzyskanie 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, będących w posiadaniu 
instytucji lub organów Wspólnoty, bez 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, 
narodowość lub miejsce zamieszkania, a w 
przypadku osób prawnych, bez 
dyskryminacji ze względu na zarejestrowaną 
siedzibę lub faktyczne główne miejsce 
prowadzenia działalności.

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma 
zastosowanie do wszelkich wniosków 
złożonych przez wnioskodawcę o uzyskanie 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, będących w posiadaniu 
instytucji lub organów Wspólnoty, bez 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, 
narodowość, status społeczny lub miejsce
zamieszkania, a w przypadku osób 
prawnych, bez dyskryminacji ze względu na 
rodzaj działalności, zarejestrowaną siedzibę 
lub faktyczne główne miejsce  prowadzenia 
jej działalności.

Or. pl
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Uzasadnienie

Obywatele o niskim statusie majątkowym czy społecznym są często dyskryminowani przez 
władze publiczne. Mają utrudniony dostęp do informacji o środowisku ze względu na brak 
podłączenia do internetu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, a przez to utrudniony 
dostęp do prawa. Poprawka zgodna z duchem Konwencji z Aarhus, zwłaszcza jego art.9, 
ust.4.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 36
Artykuł 4 ustęp 2, część wprowadzająca

2. Informacje dotyczące środowiska, które 
mają być udostępniane i rozpowszechniane 
są odpowiednio aktualizowane. Obok 
dokumentów wyszczególnionych w art. 12 
ust. 2 i 3 oraz w art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, bazy 
danych lub rejestry zawierają:

2. Informacje dotyczące środowiska, które 
mają być udostępniane i rozpowszechniane 
są rzetelne i odpowiednio aktualizowane. 
Obok dokumentów wyszczególnionych w 
art. 12 ust. 2 i 3 oraz w art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, bazy 
danych lub rejestry zawierają:

Or. pl

Uzasadnienie

Błędy spowodowane: niesystematycznością obserwacji stanu środowiska, złym odczytem  z 
instrumentów pomiarowych, posługiwaniem się wadliwą lub przestarzałą aparaturą 
techniczną oraz użyciem niewłaściwych procedur badawczych mogą generować następne 
błędy, co z kolei może doprowadzić do złej oceny stanu środowiska, a w konsekwencji 
spowoduje rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych. To doprowadzić może do pomyłek 
lub zaniechań władz publicznych oraz organów sądowniczych

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 37
Artykuł 4 ustęp 4

4. Komisja zapewnia publikowanie i 
rozpowszechnianie w  regularnych 
odstępach czasu nie przekraczających 
czterech lat sprawozdania o stanie 

4. Komisja zapewnia publikowanie i 
rozpowszechnianie w  regularnych 
odstępach czasu nie przekraczających 
czterech lat sprawozdania o stanie 
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środowiska zawierającego informację na 
temat jakości środowiska i jego obciążeń.

środowiska zawierającego informację na 
temat jakości środowiska i jego obciążeń 
oraz wskazanie kierunków jego rozwoju 
zgodnie z art. 95 oraz art. 175 ust. 1 
Traktatu.

Or. pl

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzeń jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. 
Wskazanie kierunków rozwoju pozwoli określić działania, które uzasadnią lepszy dostęp do 
informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do sprawiedliwości w 
sprawach ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 38
Artykuł 6

Zastosowanie wyjątków dotyczących
wniosków o udzielenie informacji 
dotyczących środowiska

Odrzucanie wniosków o udzielanie 
informacji dotyczących środowiska

1. W odniesieniu do art. 4 ust. 2 tiret 
pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
uznaje się, że nadrzędny interes publiczny 
nakazujący ujawnienie informacji istnieje 
w przypadku gdy wnioskowane informacje 
dotyczą emisji do środowiska.  W 
odniesieniu do wyjątków określonych w art. 
4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001, fakt, że wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
jest w szczególności brany pod uwagę przy 
dokonywaniu oceny istnienia nadrzędnego 
interesu publicznego nakazującego 
ujawnienie informacji.

W przypadku otrzymania przez instytucję 
lub organ Wspólnoty wniosku o udzielenie 
informacji dotyczącej środowiska, której to 
informacji instytucja lub organ Wspólnoty 
nie posiada, w jak najszybszym trybie, lub, 
co najmniej, w ciągu 15 dni roboczych, 
informuje ona wnioskodawcę o instytucji 
lub organie Wspólnoty albo też władzy 
publicznej w rozumieniu dyrektywy 
2003/4/WE, do której jej zdaniem można się 
zwracać o udzielenie wnioskowanej 
informacji, lub przekazuje wniosek do 
odpowiedniej instytucji lub organu 
Wspólnoty albo władzy publicznej, o czym 
informuje wnioskodawcę.

2. Poza wyjątkami określonymi w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
instytucje i organy Wspólnoty mogą 
odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, w przypadku gdy 
ujawnienie informacji mogłoby mieć 
negatywny wpływ na ochronę środowiska, 
którego dotyczą informacje, takiego jak 

W przypadku, gdy wniosek sformułowano w 
zbyt ogólnikowy sposób, instytucje lub 
organy Wspólnoty niezwłocznie -
przynajmniej terminie określonym w art. 7 
rozporządzenia (WE) 1049/2001 - zwracają 
się do wnioskodawcy o uściślenie wniosku, 
wspierając go przy tym, na przykład, 
poprzez udzielenie informacji o 
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miejsca lęgowe rzadkich gatunków. wykorzystaniu rejestru publicznego, o czym 
mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) 
1049/2001. Jedynie po umożliwieniu 
wnioskodawcy skorzystania z takiej 
możliwości i w przypadkach, które uważa za 
uzasadnione, Instytucja lub organ 
Wspólnoty odrzuca wniosek na mocy 
niniejszego ustępu.

3. W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty posiada informacje dotyczące 
środowiska pochodzące od Państwa 
Członkowskiego, konsultuje się z tym 
Państwem Członkowskim i stosuje wszelkie 
odpowiednie wyjątki na mocy prawa 
wspólnotowego.  Zainteresowana instytucja 
lub organ ujawnia informacje, jeżeli żaden 
z wyjątków nie ma zastosowania.

Instytucje i organy Wspólnoty odmawiają 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska lub decydują o ich 
nierozpowszechnianiu w przypadku, gdy 
ujawnienie informacji mogłoby mieć 
negatywny wpływ na ochronę środowiska 
naturalnego, do którego odnoszą się 
informacje, a który, na przykład, stanowi 
miejsce lęgowe rzadkich gatunków.
Instytucje i organy Wspólnoty odmawiają 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska lub decydują o ich 
nierozpowszechnianiu w przypadku, gdy 
informacja dotyczy emisji do środowiska 
naturalnego, na mocy wyjątków 
dotyczących ochrony informacji o 
charakterze handlowym lub przemysłowym, 
ochrony danych osobowych lub ochrony 
środowiska, którego dotyczy dana 
informacja.
Instytucje i organy Wspólnoty mogą 
odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska lub podjąć decyzję 
o nierozpowszechnianiu informacji 
dotyczących środowiska tylko na mocy 
jednego z wyjątków przewidzianych w art. 4 
dyrektywy 2003/4/WE lub w ust. 2 
niniejszego artykułu.
Wyjątki określone w niniejszej dyrektywie 
podlegają wykładni zawężającej. W każdym 
poszczególnym przypadku należy 
rozstrzygnąć, czy interesowi publicznemu 
bardziej przysłuży się ujawnienie informacji 
czy raczej odmowa jej ujawnienia. 

Or. nl

Uzasadnienie

Exceptions must be based on Directive 2003/4/EC, which provides for access to 
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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.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 39
Artykuł 6 ustęp 1

1. W odniesieniu do art. 4 ust. 2 tiret 
pierwsze rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 uznaje się, że nadrzędny interes 
publiczny nakazujący ujawnienie 
informacji istnieje w przypadku gdy 
wnioskowane informacje dotyczą emisji do 
środowiska. W odniesieniu do wyjątków 
określonych w art. 4 ust. 2 i 3 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, fakt, że 
wnioskowane informacje dotyczą emisji do 
środowiska jest w szczególności brany pod 
uwagę przy dokonywaniu oceny istnienia 
nadrzędnego interesu publicznego 
nakazującego ujawnienie informacji.

1. Instytucje i organy Wspólnoty mogą 
odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska lub podjąć decyzję 
o nierozpowszechnianiu informacji 
dotyczących środowiska tylko z racji 
jednego z wyjątków przewidzianych w art. 4 
dyrektywy 2003/4/WE lub w ust. 2
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 3

3. W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty posiada informacje dotyczące 
środowiska pochodzące od Państwa 
Członkowskiego, konsultuje się z tym 

skreślony 
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Państwem Członkowskim i stosuje wszelkie 
odpowiednie wyjątki na mocy prawa 
wspólnotowego. Zainteresowana instytucja 
lub organ ujawnia informacje, jeżeli żaden 
z wyjątków nie ma zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 41
Artykuł 8 ustęp 1

1. W przypadku bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia ludzkiego lub środowiska, bez 
względu na to, czy jest ono spowodowane 
działalnością człowieka czy przyczynami 
naturalnymi, na wniosek organu władzy 
publicznej w rozumieniu dyrektywy 
2003/4/WE, instytucje i organy Wspólnoty 
współpracują z tymi organami władzy 
publicznej i udzielają im wsparcia w celu 
umożliwienia im natychmiastowego i 
bezzwłocznego rozpowszechnienia w 
społeczeństwie, które mogłoby zostać tym 
dotknięte, wszelkich informacji dotyczących 
środowiska, które mogłyby umożliwić mu 
podjęcie środków w celu zapobieżenia lub 
zmniejszenia szkód wynikających z tego 
zagrożenia w zakresie, w jakim informacje 
te są w posiadaniu lub są przechowywane w 
imieniu instytucji i organów Wspólnoty i/lub 
organów władzy publicznej.

1. W przypadku bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia i życia ludzkiego lub środowiska, 
bez względu na to, czy jest ono 
spowodowane działalnością człowieka czy 
przyczynami naturalnymi, na wniosek 
organu władzy publicznej w rozumieniu 
dyrektywy 2003/4/WE, instytucje i organy 
Wspólnoty współpracują z tymi organami 
władzy publicznej i udzielają im wsparcia w 
celu umożliwienia im natychmiastowego i 
bezzwłocznego rozpowszechnienia w 
społeczeństwie, które mogłoby zostać tym 
dotknięte, wszelkich informacji dotyczących 
środowiska, które mogłyby umożliwić mu 
podjęcie środków w celu zapobieżenia lub 
minimalizacji szkód wynikających z tego 
zagrożenia w zakresie, w jakim informacje 
te są w posiadaniu lub są przechowywane w 
imieniu instytucji i organów Wspólnoty i/lub 
organów władzy publicznej.

Or. pl

Uzasadnienie

W razie wystąpienia zagrożenia zdrowia, w wielu wypadkach następuje zagrożenie życia. 
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Poprawka ma na celu uświadomić, że mogą wystąpić straty ludzkie.Słowo minimalizacja ma 
wskazać, że zmniejszone zostaną szkody do niezbędnego minimum.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 42
Artykuł 9

1. Z wykorzystaniem właściwych 
praktycznych i/lub innych postanowień,
instytucje i organy Wspólnoty zapewniają 
wczesne i skuteczne możliwości udziału 
społeczeństwa w trakcie przygotowywania, 
modyfikowania lub dokonywania 
przeglądów planów lub programów 
mających znaczenie dla środowiska, gdy 
wszystkie opcje są jeszcze otwarte.  W 
szczególności, w przypadkach gdy Komisja 
opracowuje wniosek dotyczący takiego 
planu lub programu, który zostaje
przedstawiony innej instytucji lub organowi 
Wspólnoty w celu podjęcia decyzji, 
zapewnia ona udział społeczeństwa na tym 
etapie przygotowawczym.

1. Instytucje i organy Wspólnoty informują 
społeczeństwo o przygotowaniach, 
modyfikowaniu lub dokonywaniu 
przeglądów planu, programu lub polityki 
mających znaczenie dla środowiska za 
sprawą obwieszczeń publicznych lub innych 
odpowiednich środków, takich jak media 
elektroniczne. Taka informacja ma 
zawierać projekt wniosku oraz informację 
dotyczącą środowiska lub oceny 
środowiskowej mających związek z 
przygotowywanym planem lub programem 
jeżeli są one dostępne.

2. Instytucje i organy Wspólnoty określają 
zakres podmiotowy społeczeństwa, na które 
plan lub program ma lub prawdopodobnie 
może mieć wpływ, lub które jest 
zainteresowane planem lub programem, o 
którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę 
cele niniejszego rozporządzenia.

2. Instytucja lub organ Wspólnoty 
przygotowujący, modyfikujący lub 
dokonujący przeglądu planu, programu lub 
polityki, mających znaczenie dla 
środowiska, informuje społeczeństwo o 
praktycznych rozwiązaniach, dotyczących 
udziału w nich, a w szczególności o 
jednostce administracyjnej instytucji lub 
organu Wspólnoty, u której można uzyskać 
odpowiednie informacje oraz której można 
przedstawiać opinie lub pytania, oraz o 
terminie wyznaczonym na przekazywanie 
uwag.

3. Instytucje i organy Wspólnoty 
zapewniają, aby społeczeństwo, o którym 
mowa w ust. 2, było informowane za 
pomocą obwieszczeń publicznych lub 
innych odpowiednich środków, takich jak 
media elektroniczne, tam gdzie są one 

3. Instytucje i organy Wspólnoty przewidują 
praktyczne rozwiązania, umożliwiające 
społeczeństwu wyrażenie swych uwag i 
opinii na wczesnym etapie, zanim podjęte 
zostaną decyzje na temat planu, programu 
lub polityki. W zależności od natury planu, 
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dostępne, na temat: programu lub polityki, umożliwia się 
społeczeństwu wyrażenie swych uwag na 
różnych etapach przygotowania planu, 
programu czy polityki.

a) projektu wniosku, jeżeli jest dostępny; Te praktyczne rozwiązania przewidują dla 
różnych faz uzasadnione ramy czasowe, 
udzielające wystarczającego czasu na 
poinformowanie społeczeństwa oraz na jego 
przygotowanie i skuteczny udział w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska. Z reguły, w przypadku 
pisemnych konsultacji na temat planu, 
programu lub polityki o znaczeniu dla 
środowiska, ustanawia się termin na 
otrzymywanie uwag, wynoszący osiem 
tygodni. Tam gdzie organizowane są 
spotkania lub rozprawy, zawiadamia się o 
nich z, co najmniej, czterotygodniowym 
wyprzedzeniem. Terminy te mogą zostać 
skracane w pilnych przypadkach lub wtedy, 
gdy społeczeństwo miało już wcześniej 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
danego planu, programu lub polityki.

b) informacji dotyczących środowiska lub 
ocenie środowiskowej mających związek z 
przygotowywanym planem lub programem, 
jeżeli są dostępne; oraz and
c) praktycznych rozwiązań dotyczących 
udziału, w tym:
i) jednostki administracyjnej, od której 
można uzyskać odpowiednie informacje,
ii) jednostki administracyjnej, której można 
przedstawiać uwagi, opinie lub pytania, 
oraz
iii) uzasadnionych ram czasowych dających 
wystarczający czas na poinformowanie 
społeczeństwa oraz przygotowanie i 
skuteczny udział w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących środowiska.
4. Należy ustanowić termin do 
otrzymywania uwag, wynoszący, co 
najmniej, cztery tygodnie. Tam gdzie 
organizowane są spotkania lub rozprawy, 
należy o nich zawiadomić z co najmniej 
czterotygodniowym wyprzedzeniem. 
Terminy mogą być skracane w pilnych 
przypadkach lub gdy społeczeństwo miało 
już wcześniej możliwość przedstawienia 
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uwag na temat danego planu lub 
programu.-{}-

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 43
Artykuł 9 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Instytucje i organy Wspólnoty 
zapewniają, aby społeczeństwo, o którym 
mowa w ust. 2, było informowane za 
pomocą obwieszczeń publicznych lub 
innych odpowiednich środków, takich jak 
media elektroniczne, tam gdzie są one 
dostępne, na temat:

3. Instytucje i organy Wspólnoty 
zapewniają, aby społeczeństwo, o którym 
mowa w ust. 2, było informowane za 
pomocą obwieszczeń publicznych lub 
innych odpowiednich środków, takich jak 
media elektroniczne i media obsługiwane 
przez sieci telekomunikacyjne, tam gdzie są 
one dostępne, na temat:

Or. pl

Uzasadnienie

Postęp techniczny wymusi na operatorach wszelkich mediów, w tym operatorów technik 
teleinformatycznych obwieszczanie istotnych informacji np. w trakcie zagrożeń. Poprawka 
zgodna z duchem  Konwencji z Aarhus, zgodna zwłaszcza jego art. 5 i art. 4 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies

Poprawka 44
Artykuł 9 a (nowy)

Artykuł 9a
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Skutki udziału społeczeństwa
Podejmując decyzję w sprawie planu, 
programu lub polityki, które odnoszą się do 
środowiska, instytucje i organy Wspólnoty 
uwzględniają skutki udziału społeczeństwa 
w tym procesie.
Instytucje i organy Wspólnoty informują 
opinię publiczną o planie, programie lub 
polityce, łącznie z ich tekstem oraz 
powodami i względami, na jakich opiera się 
decyzja, włączając w to informację na temat 
udziału społeczeństwa w tym procesie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María 
Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Poprawka 45
Artykuł 10 ustęp 2

2. Instytucja lub organ Wspólnoty, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny. Instytucja lub organ 
Wspólnoty udziela zawierającej 
uzasadnienie odpowiedzi na piśmie tak 
szybko jak to możliwe, lecz nie później niż 
w terminie dwunastu tygodni od daty 
otrzymania wniosku.

2. Instytucja lub organ Wspólnoty, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny.  Instytucja lub organ podejmuje
tak szybko jak to możliwe, lecz nie później 
niż w terminie dwunastu tygodni od daty 
otrzymania wniosku, decyzję na piśmie na 
temat kroków, jakie mają zostać podjęte w 
celu zapewnienia zgodności z prawem 
ochrony środowiska lub na temat 
odmownego rozpatrzenia wniosku. 
Odpowiedź wyjaśniającą przyczyny podjęcia 
takiej decyzji kieruje się do kompetentnej 
jednostki, która złożyła wniosek. 

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 46
Artykuł 10 ustęp 2

2. Instytucja lub organ Wspólnoty, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny.  Instytucja lub organ Wspólnoty 
udziela zawierającej uzasadnienie 
odpowiedzi na piśmie tak szybko jak to 
możliwe, lecz nie później niż w terminie 
dwunastu tygodni od daty otrzymania 
wniosku.

2. Instytucja lub organ Wspólnoty, o których 
mowa w ust. 1, rozpoznaje każdy taki 
wniosek, chyba że jest on oczywiście 
bezzasadny. Instytucja lub organ Wspólnoty 
publikuje tak szybko jak to możliwe, lecz 
nie później niż w terminie dwunastu tygodni 
od daty otrzymania wniosku, decyzję na 
piśmie na temat kroków, które mają zostać 
podjęte w celu zapewnienia zgodności z 
prawem ochrony środowiska lub na temat 
odmownego rozpatrzenia wniosku. Decyzję, 
która zawiera wyjaśnienie przyczyn 
leżących u podstaw jej podjęcia, kieruje się 
do organizacji pozarządowej, która złożyła 
wniosek.

Or. nl

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 47
Artykuł 10 ustęp 3

3. W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty, pomimo zachowania należytej 
staranności, nie są w stanie podjąć działania 
zgodnie z ust. 2, informują one organizację 
pozarządową, która złożyła taki wniosek tak 
szybko jak to możliwe, jednak nie później 
niż w terminie określonym w ust. 2, o 
powodach braku działania oraz o tym kiedy 
zamierza je podjąć.

3. W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty, pomimo zachowania należytej 
staranności, nie są w stanie podjąć działania 
zgodnie z ust. 2, informują one organizację 
pozarządową, która złożyła taki wniosek tak 
szybko jak to możliwe, jednak nie później 
niż w terminie określonym w ust. 2, o 
powodach niemożności podjęcia decyzji
oraz o tym, kiedy zamierza (skreślenie)
podjąć decyzję na temat wniosku.

W każdym przypadku instytucja lub organ 
Wspólnoty działa w terminie osiemnastu 
tygodni od daty otrzymania wniosku.

Instytucja lub organ Wspólnoty podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku o wszczęcie 
wewnętrznej procedury odwoławczej, 
uwzględniając istotę, zasięg oraz doniosłość 
naruszenia prawa ochrony środowiska, w 
stosownym czasie, nieprzekraczającym 
jednak osiemnastu tygodni od daty 
otrzymania wniosku. Niezwłocznie 
informuje odpowiednią organizację 
pozarządową o swej decyzji w sprawie 
złożonego wniosku.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 48
Artykuł 11 ustęp 1 litera b)

b) podstawowym określonym celem jej 
działalności jest promowanie ochrony 
środowiska w kontekście prawa ochrony 
środowiska;

b) podstawowym określonym celem jej 
działalności jest promowanie ochrony 
środowiska w kontekście prawa ochrony 
środowiska lub promowania trwałego 
rozwoju;
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Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 49
Artykuł 12 ustęp 1

1. Organizacja pozarządowa, która złożyła 
wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej zgodnie z art. 10, może wnieść 
skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
zgodnie z właściwymi postanowieniami 
Traktatu.

1. Jeśli organizacja pozarządowa, która 
złożyła wniosek o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej zgodnie z art. 10, 
uzna, że decyzja instytucji lub organu 
wspólnotowego podjęta w odpowiedzi na ten 
wniosek w niewystarczającym stopniu 
zapewnia przestrzeganie prawa ochrony 
środowiska, może wnieść skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z 
właściwymi postanowieniami Traktatu w 
celu dokonania weryfikacji legalności istoty 
i procedury decyzji, opisanej w art.10.

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 50
Artykuł 14

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie […] 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie […] 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od *.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od *.

* pm * trzy miesiące od daty, o której mowa w 
ustępie pierwszym.  
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Or. nl

Uzasadnienie

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


