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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 18-50

Návrh správy (PE 362.691v01-00)
Predkladá Eija-Riitta Korhola
Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám a o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia

Spoločná pozícia Rady (6273/REV 2/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 6

(6) Platí všeobecná zásada, že práva 
garantované troma piliermi Aarhuského 
dohovoru nie sú diskriminujúce vzhľadom k 
občianstvu, národnosti alebo k trvalému 
pobytu.

(6) Vo všeobecnosti, práva garantované 
troma piliermi Aarhuského dohovoru nie sú 
diskriminujúce vzhľadom k občianstvu, 
národnosti, finančnému postaveniu alebo k 
trvalému pobytu.

Or. pl

Odôvodnenie

Občania s nízkym finančným alebo sociálnym postavením sú často diskriminovaní orgánmi 
verejnej moci. Je pre týchto občanov ťažké získať prístup k informáciám o životnom prostredí, 
kvôli nedostatočnému prístupu na internet alebo nedostatku iných telekomunikačných 
prostriedkov, a je pre nich týmto aj ťažké získať prístup k spravodlivosti. Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh v súlade s postojom Aarhusého dohovoru, predovšetkým s článkom 9(4).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 7

(7) Aarhuský dohovor definuje orgány 
verejnej moci v širšom zmysle, základným 
konceptom je, že kdekoľvek sa verejná moc 
uplatňuje, musia tam existovať práva pre 
jednotlivcov a ich organizácie. Je preto 
nevyhnutné, aby inštitúcie Spoločenstva a 
orgány spadajúce pod toto nariadenie boli 
definované rovnakým širokým a funkčným 
spôsobom. Podľa Aarhuského dohovoru, 
inštitúcie a orgány Spoločenstva môžu byť z 
pôsobnosti uplatňovania dohovoru vylúčené 
ak vykonajú súdnu alebo zákonodarnú 
funkciu. Avšak z dôvodu súdržnosti s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 
30.mája 2001 (ES) č. 1049/2001 týkajúceho 
sa verejného prístupu k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 
ustanovenia o prístupe k informáciám o 
životnom prostredí by sa mali vzťahovať na 
inšitúcie a orgány Spoločenstva 
vykonávajúce zákonodarnú funkciu.

(7) Aarhuský dohovor definuje orgány 
verejnej moci v širšom zmysle, základným 
konceptom je, že kdekoľvek sa verejná moc 
uplatňuje, musia tam existovať práva pre 
jednotlivcov a ich organizácie podniknúť 
kroky a mať prístup k súdom v 
záležitostiach týkajúcich sa životného 
prostredia. Je preto nevyhnutné, aby 
inštitúcie Spoločenstva a orgány spadajúce 
pod toto nariadenie boli definované rovnako 
širokým a funkčným spôsobom. Podľa 
Aarhuského dohovoru, inštitúcie a orgány 
Spoločenstva môžu byť z pôsobnosti 
uplatňovania dohovoru vylúčené ak 
vykonajú súdnu alebo zákonodarnú funkciu. 
Avšak z dôvodu súdržnosti s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady z 30.mája 
2001 (ES) č. 1049/2001 týkajúceho sa 
verejného prístupu k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 
ustanovenia o prístupe k informáciám o 
životnom prostredí by sa mali vzťahovať na 
inšitúcie a orgány Spoločenstva 
vykonávajúce zákonodarnú funkciu.

Or. pl

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh si vyžaduje ďalej špecifikovať rozsah pôsobností legislatívy. 
Podľa súčasného znenia, občania môžu mať ďalšie práva, ktoré nie sú nevyhnutne nesúvisia s 
ochranou životného prostredia. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súlade s postojom 
Aarhuského dohovoru, predovšetkým článkami 6, 7, 8 a 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 9

(9) Pre toto nariadenie je vhodné ustanoviť 
definíciu „plánov a programov“ berúc do 

(9) Pre toto nariadenie je vhodné ustanoviť 
definíciu „plánov a programov“ berúc do 
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úvahy ustanovenia Aarhuského dohovoru, v 
spojitosti s prístupom sledovaným vo vzťahu 
k záväzkom členských štátov, ktoré majú 
voči platnému právu ES. „Plány a programy 
týkajúce sa životného prostredia“ by mali 
byť definované vo vzťahu v akom 
prispievajú k dosiahnutiu alebo k ich 
významnému efektu na dosiahnutie cieľov 
politiky životného prostredia Spoločenstva. 
Šiesty akčný program Spoločenstva týkajúci 
sa životného prostredia ustanovuje na 
obdobie 10 rokov, počnúc 22.júlom 2002, 
ciele politiky životného prostredia 
Spoločenstva a kroky na ich dosiahnutie. Na 
konci tohto obdobia by mal byť prijatý 
následný akčný program týkajúci sa 
životného prostredia.

úvahy ustanovenia Aarhuského dohovoru, v 
spojitosti s prístupom sledovaným vo vzťahu 
k záväzkom členských štátov, ktoré majú 
voči platnému právu ES. „Plány a programy 
týkajúce sa životného prostredia“ by mali 
byť definované vo vzťahu v akom 
prispievajú k dosiahnutiu alebo k ich 
významnému efektu na dosiahnutie cieľov a 
priorít politiky životného prostredia 
Spoločenstva. Šiesty akčný program 
Spoločenstva týkajúci sa životného 
prostredia ustanovuje na obdobie 10 rokov, 
počnúc 22.júlom 2002, ciele politiky 
životného prostredia Spoločenstva a kroky 
na ich dosiahnutie. Na konci tohto obdobia 
by mal byť prijatý následný akčný program 
týkajúci sa životného prostredia. 

Or. pl

Odôvodnenie

Okrem cieľov politiky životného prostredia sa Európska únia sústreďuje na výkon prioritných 
úloh súvisiacich s touto politikou. Napríklad, Šiesty rámcový program (2002-2006) 
propaguje, okrem iného, kvalitu a bezpečnosť potravín, trvalo udržateľný rozvoj, globálne 
zmeny a ekosystémy, čiže subprogramy úzko späté s ochranou životného prostredia a 
ľudského zdravia. 
Priority súčasného britského predsedníctva EÚ zahŕňajú klimatické zmeny a ochranu 
životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj v spojitosti s ľudským životom a zdravím. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 15

(15) Ak nariadenie (ES) č. 1049/2001 
ustanovuje výnimky, mali by sa obdobne 
uplatňovať žiadosti o prístup k 
informáciám o životnom prostredí na 
základe tohto nariadenia. Dôvody 
zamietnutia s ohľadom na prístup k 
informáciám o životnom prostredí by sa mali 
vykladať reštriktívnym spôsobom 

(15) Pokiaľ ide o výnimky z pravidiel o 
prístupe k informáciám týkajúcich sa 
životného prostredia, príslušné ustanovenia 
Smernice 2003/4/ES by sa mali uplatňovať 
aj na inštitúcia a orgány Spoločenstva. 
Dôvody zamietnutia s ohľadom na prístup k 
informáciám o životnom prostredí by sa mali 
vykladať reštriktívnym spôsobom 
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zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí. Výraz „obchodné záujmy“ sa 
vzťahuje na dohody o utajení uzavreté 
inštitúciami alebo orgánmi konajúcimi ako 
banky.

zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 2003/4/ES implementuje Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám o životnom 
prostredí do zákonov členských krajín a nie je dôvod, prečo by inštitúcie Spoločenstva nemali 
uplatňovať tie isté pravidlá. Pridanie „bankových“ odchýlok z Aarhuského dohovoru, ktorý 
bol medzitým ratifikovaný Spoločenstvom. Dohovor ustanovuje, že výnimky musia byť 
interpretované podrobne, avšak pridanie „bankových“, umocňuje dojem dôvernosti a nie je 
preto dovolené. Smernica 2003/4/ES neustanovuje špecifické pravidlá pre banky, hoci banky 
podobné EIB existujú v mnohých členských štátoch (EP prvé čítanie, pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 56.)  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 15

(15) Ak nariadenie (ES) č. 1049/2001 
ustanovuje výnimky, mali by sa obdobne 
uplatňovať žiadosti o prístup k 
informáciám o životnom prostredí na 
základe tohto nariadenia. Dôvody 
zamietnutia s ohľadom na prístup k 
informáciám o životnom prostredí by sa mali 
vykladať reštriktívnym spôsobom 
zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí. Výraz „obchodné záujmy“ sa 
vzťahuje na dohody o utajení uzavreté 
inštitúciami alebo orgánmi konajúcimi ako 
banky.

(15) Dôvody zamietnutia s ohľadom na 
prístup k informáciám o životnom prostredí 
by sa mali vykladať reštriktívnym spôsobom 
zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí.

Pokiaľ ide o výnimky vzťahujúce sa na 
prístup k informáciám týkajúcich sa 
životného prostredia, príslušné ustanovenia 
Smernice 2003/4/ES by sa mali uplatňovať 
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aj na inštitúcia a orgány Spoločenstva.

Or. nl

Odôvodnenie

Výnimka umožňujúca inštitúciám a orgánom pôsobiacim v bankovníctve zamietnuť prístup k 
informáciám týkajúcich sa životného prostredia nebola v pôvodnom návrhu Komisie 
ustanovená. Výnimky musia vychádzať zo smernice 2003/4/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 1 odsek 1 bod b)

(b) zaručenie, že informácie o životnom 
prostredí sú postupne sprístupňované a 
rozšírené verejnosti, aby sa dosiahla ich čo 
najširšia možná systematická dostupnosť a 
rozšírenie. Nakoniec, kde je to možné, by 
malo byť propagované predovšetkým 
použitie, počítačovej telekomunikačnej 
a/alebo elektronickej techniky;

(b) zaručenie, že informácie o životnom 
prostredí sú spoľahlivo zhromažďované a 
postupne sprístupňované a rozšírené 
verejnosti, aby sa dosiahla ich čo najširšia 
možná systematická dostupnosť a rozšírenie. 
Nakoniec, kde je to možné, by malo byť 
propagované predovšetkým použitie, 
počítačovej telekomunikačnej a/alebo 
elektronickej techniky;

Or. pl

Odôvodnenie

Chyby: nesystematické pozorovanie stavu životného prostredia, chybné výklady meraní a 
použitie poškodenej alebo zastaralej technickej aparatúry a chybných výskumných postupov 
môže vytvárať opakované chyby, ktoré môžu viesť k chybnému zhodnoteniu stavu životného 
prostredia a tým vyústiť k rozšíreniu nesprávnych informácií. Toto môže viesť k tomu, že 
verejné a súdne orgány urobia chyby alebo neprijmú náležité kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 1 odsek 1 bod c)

(c) ustanovujúc verejnú účasť na plánoch a (c) ustanovujúc verejnú účasť na plánoch, 



AM\584771SK.doc 6/22 PE 364.732v01-00

External translation

SK

programoch týkajúcich sa životného 
prostredia;

programoch a politikách týkajúcich sa 
životného prostredia;

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text.)

Or. en

Odôvodnenie

Aarhuský dohovor vyžaduje prístup k účasti na tvorbe politiky životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 1 odsek 1 bod c)

(c) ustanovujúc verejnú účasť na plánoch a
programoch týkajúcich sa životného 
prostredia;

(c) ustanovujúc verejnú účasť na plánoch, 
programoch a politikách týkajúcich sa 
životného prostredia;

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prejednávaný vzhľadom na implementáciu článku 7 
Aarhuského dohovoru. Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 2 odsek 1 úvodná časť

1. Za účelom tohto nariadenia (Neovplyvňuje anglickú verziu.)

Or. nl

Odôvodnenie

(Neovplyvňuje anglickú verziu.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 2 odsek 1 bod a)

(a) „žiadateľom“ sa myslí akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba požadujúca 
informácie o životnom prostredí;

(a) „žiadateľom“ sa myslí akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba požadujúca 
informácie o stave životného prostredia 
alebo o jednej z jeho zložiek;

Or. pl

Odôvodnenie

Žiadatelia by mali radšej predložiť žiadosti o informácie o jednej alebo viacerých zložkách 
životného prostredia ako o životnom prostredí ako celku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 2 odsek 1 bod d) i)

(i) stav zložiek životného prostredia, akými 
sú vzduch a atmosféra, voda, pôda, zem, 
krajina a prírodné plochy vrátane močiarov, 
pobrežných a morských oblastí, biologickú 
diverzitu a jej komponenty, vrátane 
geneticky modifikovaných organizmov a 
interakcie medzi týmito prvkami;

(i) stav zložiek životného prostredia, akými 
sú vzduch a atmosféra, voda, pôda, 
povrchové zemné plochy, skalné podklady, 
zem, krajina a prírodné plochy vrátane 
pralesov, močiarov, pobrežných a morských 
oblastí, biologickú diverzitu a jej 
komponenty, vrátane geneticky 
modifikovaných organizmov a interakcie 
medzi týmito prvkami;

Or. pl

Odôvodnenie

Bod i) zahŕňa zložky životného prostredia: atmosféru (vzduch), hydrosféru (voda), pedosféru 
(pôdy), povrchové zemné plochy a skalné podklady (litosféra) a žijúce organizmy, vrátane 
pralesov a močiarov (biosféra). Zahrnutie sklaného podkladu je dôležité vzhľadom na 
ekonomické aktivity, ktoré sa v súvislosti s ním vykonávajú (baníctvo, podzemná preprava, 
sklady budov, vojenské aktivity), ktoré majú značné dopady na životné prostredie (zosuvy v 
baniach, explózie metánu, úniky naftových produktov z ropovodov, transportné nešťastia v 
tuneloch, havárie v budovách, atď.).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 2 odsek 1 bod d) vi)

(vi) stav ľudského zdravia a bezpečnosti, 
vrátane kontaminácie potravinového 
reťazca, kde je to náležité, podmienok 
ľudského života, kultúrnych stránok a 
vybudovaných štruktúr tak ako sú alebo 
môžu byť ovplyvnené stavom zložiek 
životného prostredia uvedených v bode I) 
alebo cez tieto zložky, akoukoľvek 
záležitosťou uvedenou v bodoch ii) a iii);

(vi) stav ľudského zdravia a bezpečnosti, 
demografický a sociálny stav 
individuálnych spoločenstiev na miestnej, 
regionálnej  národnej úrovni, vrátane 
kontaminácie potravinového reťazca, kde je 
to náležité, podmienok ľudského života, 
kultúrnych stránok a vybudovaných štruktúr 
tak ako sú alebo môžu byť ovplyvnené 
stavom zložiek životného prostredia 
uvedených v bode I) alebo cez tieto zložky, 
akoukoľvek záležitosťou uvedenou v bodoch 
ii) a iii);

Or. pl

Odôvodnenie

Poznanie pohlavia a veku a ostatných demografických a sociálnych charakteristík 
individuálnych spoločenstiev na miestnej, regionálnej a národnej úrovni umožní zhodnotiť 
(napríklad v prípade rádioaktívnej kontaminácie alebo iného prírodného nešťastia, akým sú 
záplavy) kedy, ako a kde poskytnúť pomoc nazraniteľnejším skupinám, predovšetkým starším 
a deťom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 2 odsek 1 bod e) 

(e) „Plány a programy týkajúce sa životného 
prostredia“ znamenajú plány a programy,

(e) „Plány, programy a politiky týkajúce sa 
životného prostredia“ znamenajú plány, 
programy a politiky, 

Or. nl

Odôvodnenie

Bod e) by mal byť v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim článkom 1(1)c) od Friedy 
Brepoels. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 2 odsek 1 bod e), i)

(i) ktoré sú predmetom prípravy a ako je to 
vhodné, predmetom prijatia inštitúciou alebo 
orgánom Spoločenstva;

(i) ktoré sú predmetom prípravy , 
financovania a/alebo predmetom prijatia 
inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva;

Or. nl

Odôvodnenie

Druhá časť znovu zavádza pozeňujúci a doplňujúci návrh 10 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 2 odsek 1 bod e) i)

(i) ktoré sú predmetom prípravy a ako je to 
vhodné, predmetom prijatia inštitúciou alebo 
orgánom Spoločenstva;

(i) ktoré sú predmetom prípravy, 
financovania a ako je to vhodné, 
predmetom prijatia inštitúciou alebo 
orgánom Spoločenstva;

Or. en

Odôvodnenie

Programy financované EÚ môžu mať významný dopad na životné prostredie. (EP – prvé 
čítanie, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 2 odsek 1 bod e) pododsek 3

Táto definícia nezahŕňa finančné, bankové
alebo rozpočtové plány a programy, 

Táto definícia nezahŕňa finančné alebo 
rozpočtové plány a programy, menovite tie, 
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menovite tie, ktoré stanovujú ako majú byť 
určité projekty alebo aktivity financované 
alebo tie, ktoré sa týkajú navrhovaného 
ročného rozpočtu, interné pracovné 
programy inštitúcie a orgánu Spoločenstva 
alebo mimoriadnych plánov a programov 
naplánovaných za účelom civilnej ochrany;

ktoré stanovujú ako majú byť určité projekty 
alebo aktivity financované alebo tie, ktoré sa 
týkajú navrhovaného ročného rozpočtu, 
interné pracovné programy inštitúcie a 
orgánu Spoločenstva alebo mimoriadnych 
plánov a programov naplánovaných za 
účelom civilnej ochrany;

Or. en

Odôvodnenie

Pridanie „bankových“ odchýlok z Aarhuského dohovoru, ktorý bol medzitým ratifikovaný 
Spoločenstvom. Dohovor ustanovuje, že výnimky musia byť interpretované podrobne, avšak 
pridanie „bankových“, umocňuje dojem dôvernosti a nie je preto dovolené. Smernica 
2003/4/ES neustanovuje špecifické pravidlá pre banky, hoci banky podobné EIB existujú v 
mnohých členských štátoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 2 odsek 1 bod f) 

(f) „zákon na ochranu životného prostredia“ 
predstavuje legislatívu Spoločenstva, ktorá 
bez ohľadu na jeho právny základ prispieva 
k dosiahnutiu cieľov politiky životného 
prostredia ako je to stanovené v Zmluve: 
zachovanie, ochrana a zlepšenie kvality 
životného prostredia, ochrana ľudského 
zdravia, prezieravé a rozumné využitie 
prírodných zdrojov a propagácia opatrení na 
medzinárodnej úrovni pri riešení 
regionálnych a svetových 
environmentálnych problémoch;

(f) „zákon na ochranu životného prostredia“ 
predstavuje legislatívu Spoločenstva, ktorá 
bez ohľadu na jeho právny základ prispieva 
k dosiahnutiu cieľov politiky životného 
prostredia ako je to stanovené v Zmluve:
zachovanie, ochrana a zlepšenie kvality 
životného prostredia, ochrana ľudského 
zdravia, prezieravé a rozumné využitie 
prírodných zdrojov a propagácia opatrení na 
medzinárodnej úrovni pri riešení miestnych, 
regionálnych a svetových 
environmentálnych problémoch

Or. pl

Odôvodnenie

Propagácia opatrení pri riešení environmentálnych problémoch na lokálnej úrovni vyvolá 
ďalšie kroky na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, ochrany ľudského zdravia a 
zaistenie prezieravého a rozumného využitia prírodných zdrojov. Tieto kroky s a potom 
podniknú na vyšších úrovniach (regionálnych, národných a nakoniec medzinárodných). 
Ochrana životného prostredia na medzinárodnej úrovni je nemožná bez krokov podniknutých 
na miestnej úrovni.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek1 pododsek 1

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje 
na všetky žiadosti žiadateľov pre prístup k 
informáciám o životnom prostredí 
uchovávanými inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva bez diskriminácie na základe 
občianstva, národnosti, miesta trvalého 
bydliska a v prípade právnickej osoby bez 
diskriminácie toho, kde má sídlo alebo 
výkonné centrum svojich aktivít.

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje 
na všetky žiadosti žiadateľov pre prístup k 
informáciám o životnom prostredí 
uchovávanými inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva bez diskriminácie na základe 
občianstva, národnosti, sociálneho 
postavenia alebo miesta trvalého bydliska a 
v prípade právnickej osoby bez 
diskriminácie na základe typu aktivít, do 
ktorých je zapojená, na základe toho, kde 
má sídlo alebo výkonné centrum svojich 
aktivít.

Or. pl

Odôvodnenie

Občania s nízkym finančným alebo sociálnym postavením sú často diskriminovaní orgánmi 
verejnej moci. Je pre týchto občanov ťažké získať prístup k informáciám o životnom prostredí, 
kvôli nedostatočnému prístupu na internet alebo nedostatku iných telekomunikačných 
prostriedkov, a je pre nich týmto aj ťažké získať prístup k spravodlivosti. Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh v súlade s postojom Aarhuského dohovoru, predovšetkým s článkom 9(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 4 odsek 2 úvodná časť

2. Aby boli informácie o životnom prostredí 
dostupné a rozširované, mali by byť náležite 
aktualizované. Okrem dokumentov 
uvedených v článku 12 ods.2 a 3 a v článku 
13 ods. 1 a ods.2 nariadenia (ES) č. 
1049/2001, databázy a registre zahŕňajú 
nasledujúce:

2. Aby boli informácie o životnom prostredí 
dostupné a rozširované, mali by byť 
spoľahlivé a náležite aktualizované. Okrem 
dokumentov uvedených v článku 12 ods.2 a 
3 a v článku 13 ods. 1 a ods.2 nariadenia 
(ES) č. 1049/2001, databázy a registre 
zahŕňajú nasledujúce:

Or. pl
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Odôvodnenie

Chyby: nesystematické pozorovanie stavu životného prostredia, chybné výklady meraní a 
použitie poškodenej alebo zastaralej technickej aparatúry a chybných výskumných postupov 
môže vytvárať opakované chyby, ktoré môžu viesť k chybnému zhodnoteniu stavu životného 
prostredia a tým vyústiť k rozšíreniu nesprávnych informácií. Toto môže viesť k tomu, že 
verejné a súdne orgány urobia chyby alebo neprijmú náležité kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 4 odsek 4

4. Komisia zaistí, že v pravidelných 
intervaloch, ktoré nepresiahnu 4 roky bude 
publikovaná a rozšírená správa o stave 
životného prostredia, vrátane informácií o 
jeho kvalite a tlakov na neho.

4. Komisia zaistí, že v pravidelných 
intervaloch, ktoré nepresiahnu 4 roky bude 
publikovaná a rozšírená správa o stave 
životného prostredia, vrátane informácií o 
jeho kvalite a tlakov na neho, a predloží 
smernice pre jeho rozvoj v súlade s 
článkami 95 a 175 ods.1 Zmluvy.

Or. pl

Odôvodnenie

Prvoradým zámerom nariadenia je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. 
Stanovenie rozvojových smerníc umožní formulovať opatrenia, ktoré budú dôvodom 
zlepšeného prístupu k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch a prístupu k 
spravodlivosti v záležitostiach ochrany zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 6

Aplikácia výnimiek týkajúca sa žiadostí o 
prístup k informáciám o životnom prostredí

Zamietnutie žiadostí o prístup k 
informáciám o životnom prostredí 

1. Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2, prvá 
požiadavka nariadenia (ES) č. 1049/2001, 
zdá sa, že existuje prvoradý verejný záujem 
pri zverejnení informácií týkajúcich sa 
emisií do životného prostredia. Pokiaľ ide o 
ďalšie výnimky ustanovené v článku 4 ods. 
2 a 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001, fakt, že 
sa požadovaná informácia týka emisií do 

Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
obdrží žiadosť o prístup k informáciám o 
životnom prostredí a ak tieto informácie 
neuchovávajú inštitúcia alebo orgán 
Spoločenstva, informuje v zmysle smernice 
2003/4/ES čo najskôr, ale aspoň do 15 
pracovných dní žiadateľa alebo orgán 
verejnej moci, od ktorého možno žiadať 
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životného prostredia, musí byť obzvlášť 
vzatý do úvahy pri posudzovaní, či pri 
zverejnení je alebo nie je prvoradý verejný 
záujem.

informácie alebo žiadosť postúpi príslušnej 
inštitúcii alebo orgánu Spoločenstva alebo 
orgánu verejnej moci a podľa toho 
žiadateľa informuje.

2. Okrem výnimiek ustanovených v článku 
4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu 
inštitúcie a orgány Spoločenstva odmietnuť 
prístup k informáciám o životnom 
prostredí, ak by ich zverejnenie mohlo 
nepriaznivo ovplyvniť ochranu životného 
prostredia, ktorej sa informácie týkajú, 
napríklad miesta rozmnožovania vzácnych 
druhov.

Ak je žiadosť formulovaná príliš 
všeobecne, inštitúcia alebo orgán 
Spoločenstva požiada čo najskôr, najneskôr 
však do lehoty stanovenej v článku 7 
nariadenia (ES) č. 1049/2001, žiadateľa o 
objasnenie žiadosti a žiadateľovi pritom 
asistuje, napríklad poskytnutím informácií 
o používaní verejných registrov uvedených 
v článku 11 nariadenia (ES) č. 1049/2001.
Ak to pokladá za primerané, môže 
inštitúcia alebo orgán Spoločenstva, až po 
poskytnutí tejto možnosti, na základe tohto 
odseku zamietnuť žiadosť.

3. Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
uchováva informácie o životnom prostredí, 
ktoré pochádzajú od členského štátu, 
konzultuje to s týmto členským štátom a 
uplatní v rámci práva Spoločenstva všetky 
náležité výnimky. Inštitúcia alebo orgán, 
ktorých sa to týka, zverejní informácie, ak 
sa na ne nevzťahuje žiadna výnimka. 

Inštitúcie a orgány Spoločenstva odmietnu 
prístup k informáciám o životnom prostredí 
a rozhodnú sa nerozširovať aktívne takéto 
informácie, ak by ich zverejnenie mohlo 
nepriaznivo ovplyvniť ochranu životného 
prostredia, ktorej sa informácie týkajú, 
napríklad miesta rozmnožovania vzácnych 
druhov. 
Inštitúcie a orgány Spoločenstva nesmú 
zamietnuť žiadosť ani nesmú rozhodnúť 
aktívne rozšíriť informácie, ak sa 
informácie vzťahujú na emisie do 
životného prostredia, na základe výnimiek 
vzťahujúcich sa na ochranu obchodných 
alebo priemyselných informácií,  ochranu 
osobných údajov alebo ochranu životného 
prostredia, ku ktorému sa informácia 
vzťahuje.
Inštitúcie a orgány Spoločenstva môžu 
zamietnuť prístup k informáciám o 
životnom prostredí alebo sa môžu 
rozhodnúť nerozšíriť informácie o 
životnom prostredí iba na základe jednej z 
výnimiek ustanovených v článku 4 
smernice 2003/4/ES alebo tretieho odseku 
tohto článku.
Výnimky ustanovené v tomto nariadení by 
mali byť definované reštriktívne. V každom 
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špecifickom prípade sa má zvážiť, verejný 
záujem, ktorému zverejnenie prípadne 
zamietnutie slúži.

Or. nl

Odôvodnenie

Výnimky musia byť založené na Smernici 2003/4/ES, ktorá ustanovuje informácie o životnom 
prostredí na národnej úrovni. Výnimky, ktoré sú tu ustanovené nie sú celkom v súlade a sú 
príliš široko stanovené v porovnaní s ustanoveniami v Aarhuskom dohovore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 6 odsek 1

1. Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2, prvá 
požiadavka, nariadenia (ES) č. 1049/2001, 
zdá sa, že existuje prvoradý verejný záujem 
pri zverejnení informácií týkajúcich sa 
emisií do životného prostredia. Pokiaľ ide o 
ďalšie výnimky ustanovené v článku 4 ods. 
2 a 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001, fakt, že 
sa požadovaná informácia týka emisií do 
životného prostredia, musí byť obzvlášť 
vzatý do úvahy pri posudzovaní, či pri 
zverejnení je alebo nie je prvoradý verejný 
záujem.

1. Inštitúcie a orgány Spoločenstva môžu 
zamietnuť prístup k informáciám o 
životnom prostredí alebo môžu rozhodnúť 
nerozširovať informácie o životnom 
prostredí iba na základe jednej z výnimiek 
ustanovených v článku 4 smernice 
2003/4/ES alebo odseku 2 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 2003/4/ES implementuje Aarhuský dohovor, pokiaľ ide o prístup k informáciám o 
životnom prostredí v členských štátoch. Inštitúcie Spoločenstva by mali použiť rovnaké 
pravidlá pre výnimky o prístupe k informáciám ako členské štáty. Nariadenie 1049/2001 
neberie v dostatočnej miere do úvahy špecifické postavenie priznané prístupu k informáciám 
o životnom prostredí v Aarhuskom dohovore.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 6 odsek 3

3. Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
uchováva informácie o životnom prostredí, 
ktoré pochádzajú od členského štátu, 
konzultuje to s týmto členským štátom a 
uplatní v rámci práva Spoločenstva všetky 
náležité výnimky. Inštitúcia alebo orgán, 
ktorých sa to týka zverejní informácie, ak 
sa na ne nevzťahuje žiadna výnimka.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nadbytočné. Oslobodenia ustanovené v smernici 2003/4 by sa mali uplatniť na členské štáty 
aj na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 8 odsek 1

1. V prípade bezprostredného ohrozenia 
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
spôsobeného či už ľudskými aktivitami 
alebo prírodnými príčinami, inštitúcie a 
orgány Spoločenstva na požiadanie orgánov 
verejnej moci v rámci smernice 2003/4/ES, 
spolupracujú a pomáhajú týmto orgánom 
verejnej moci v snahe okamžite a 
bezodkladne umožniť rozšírenie všetkých 
informácií o životnom prostredí verejnosti, 
ktorá môže byť týmto postihnutá a umožniť 
týmto prijať opatrenia pre zabránenie alebo 
zmiernenie škody vyplývajúcej z tejto 
hrozby, do tej miery, že informácia je 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a/alebo 
týmito orgánmi verejnej moci uchovávaná.

1. V prípade bezprostredného ohrozenia 
ľudského zdravia a života alebo životného 
prostredia, spôsobeného či už ľudskými 
aktivitami alebo prírodnými príčinami, 
inštitúcie a orgány Spoločenstva na 
požiadanie orgánov verejnej moci v rámci 
smernice 2003/4/ES, spolupracujú a 
pomáhajú týmto orgánom verejnej moci v 
snahe okamžite a bezodkladne umožniť 
rozšírenie všetkých informácií o životnom 
prostredí verejnosti, ktorá môže byť týmto 
postihnutá a umožniť týmto prijať opatrenia 
pre zabránenie alebo minimalizáciu škody 
vyplývajúcej z tejto hrozby, do tej miery, že 
informácia je inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva a/alebo týmito orgánmi 
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verejnej moci uchovávaná.

Or. pl

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch, ak sa jedná o ohrozenie ľudského zdravia, jedná sa aj o ohrozenie 
ľudského života. Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je upriamiť 
pozornosť na fakt, že v týchto situáciách sa dá prísť o životy. Slovo „minimalizácia“ je 
použité, aby sa zdôraznilo, že škoda vyplývajúca z hrozby by sa mala udržať na absolútnom 
minime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 9

1. Inštitúcie a orgány Spoločenstva 
poskytnú prostredníctvom náležitých 
praktických a/alebo iných ustanovení, 
včasne a efektívne príležitosť verejnosti 
podieľať sa na príprave, modifikácii alebo 
kontrole plánov alebo programov 
týkajúcich sa životného prostredia , kým sú 
ešte všetky možnosti otvorené. Obzvlášť, ak 
Spoločenstvo pripravuje návrh takéhoto 
plánu alebo programu, ktorý je predložený 
ostatným inštitúciám a orgánom 
Spoločenstva na rozhodnutie, ustanoví v 
tomto prípravnom štádiu účasť verejnosti.

1. Pri príprave, modifikácii alebo kontrole 
plánu, programu alebo politiky týkajúcej sa 
životného prostredia informujú inštitúcie a 
orgány Spoločenstva členov verejnosti, či 
už prostredníctvom verejných oznámení 
alebo ďalšími vhodnými prostriedkami, ako 
sú elektronické médiá. Táto informácia 
zahŕňa, ak je k dispozícii, návrh správy a 
informáciu o životnom prostredí alebo 
posudok príslušný k plánu, programu alebo 
politike pri príprave.

2. Inštitúcie a orgány Spoločenstva určia 
dotknutú verejnosť alebo verejnosť, ktorej 
sa to môže týkať, prípadne môže mať 
záujem na tomto pláne alebo programe,
uvedenom v odseku 1, berúc do úvahy ciele 
nariadenia.

2. Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva pri 
príprave, modifikácii a kontrole plánu, 
programu alebo politiky týkajúcej sa 
životného prostredia informuje členov 
verejnosti o praktických opatreniach pre 
účasť a obzvlášť členov administratívnej 
entity inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva, 
od ktorej môže príslušnú informáciu získať 
a ktorým môže predložiť pripomienky alebo 
otázky a o časovom rozvrhu pre predloženie 
pripomienok.

3. Inštitúcie a orgány Spoločenstva zaistia, 
že verejnosť uvedená v odseku 2 je 
informovaná, či už prostredníctvom 
verejných oznámení alebo ďalšími 
vhodnými prostriedkami, ako sú 

3. Inštitúcie a orgány Spoločenstva 
ustanovia praktické opatrenia, ktoré 
umožnia členom verejnosti vyjadriť 
pripomienky a názory v skorom štádiu 
predtým, než sa rozhodne o pláne, 
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elektronické médiá, ak sú dostupné, o: programe alebo politike. Členom verejnosti 
môže byť v závislosti od povahy plánu, 
programu alebo politiky, daná možnosť 
komentovať v rôznych stupňoch ich 
prípravy.

a) návrh správy, ak je k dispozícii; Takéto praktické opatrenia zahŕňajú 
primerané časové harmonogramy pre rôzne 
fázy, umožniac dostatočný čas členom 
verejnosti byť informovaní a efektívne sa 
pripraviť a zúčastniť rozhodovacieho 
procesu v otázkach životného prostredia. Je 
pravidlom, že pri písomných konzultáciách 
o pláne, programe alebo politike týkajúcej 
sa životného prostredia je pre obdržanie 
pripomienok stanovená časová lehota 
ôsmich týždňov. Ak sa organizujú stretnutia 
alebo prejednávania, treba na ne upozorniť 
najmenej štyri týždne vopred. Časové lehoty 
sa môžu skrátiť v naliehavých prípadoch 
alebo v prípadoch, kde už verejnosť mala 
možnosť pripomienkovať príslušný plán, 
program alebo politiku.

b) informáciu o životnom prostredí alebo 
posudok príslušný k plánu alebo programu 
pri príprave, ak je k dispozícii; a
c) praktické opatrenia pre účasť, vrátane:
i) administratívnej entity, od ktorej je 
možné obdržať príslušné informácie,
ii) administratívnej entity, ktorej je možné 
predkladať pripomienky, názory alebo 
otázky, a 
iii) primerané časové harmonogramy, ktoré 
poskytnú dostatočný čas pre informovanie 
verejnosti a pre jej efektívnu prípravu a 
účasť v rozhodovacom procese v otázkach 
životného prostredia.
4.Pre obdržanie pripomienok sa stanoví 
časový limit najmenej štyroch týždňov. Ak 
sa organizujú stretnutia alebo 
prejednávania, treba na ne upozorniť 
najmenej štyri týždne vopred. Časové lehoty 
sa môžu skrátiť v naliehavých prípadoch 
alebo v prípadoch, kde už verejnosť mala 
možnosť pripomienkovať príslušný plán 
alebo program.



AM\584771SK.doc 18/22 PE 364.732v01-00

External translation

SK

Or. nl

Odôvodnenie

Inštitúcie a orgány Spoločenstva musia vziať do úvahy a podať správu o výsledku konzultácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 9 odsek 3 úvodná časť

3. Inštitúcie a orgány Spoločenstva zaistia, 
že verejnosť uvedená v odseku 2 je 
informovaná či už prostredníctvom 
verejných oznámení alebo ďalšími 
vhodnými prostriedkami, ako sú 
elektronické média, ak sú k dispozícii, o:

3. Inštitúcie a orgány Spoločenstva zaistia, 
že verejnosť uvedená v odseku 2 je 
informovaná či už prostredníctvom 
verejných oznámení alebo ďalšími 
vhodnými prostriedkami, ako sú 
elektronické média a média prevádzkované 
telekomunikačnými sieťami, ak sú k 
dispozícii, o:

Or. pl

Odôvodnenie

Vďaka technickému pokroku, všetci mediálni operátori, vrátane telekomunikačných 
operátorov, sú v núdzových situáciách povinní verejnosti sprístupniť dôležité informácie. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súlade s postojom Aarhuského dohovoru, predovšetkým s 
článkom 5 a s článkom 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní 
ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na 
inštitúcie a orgány Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 9a) (nový)

Článok 9a
Výsledky účasti verejnosti
Pri prijatí rozhodnutia o pláne, programe 
alebo politiky týkajúcej sa životného 
prostredia, berú inštitúcie a orgány 
Spoločenstva do úvahy výsledky procesu s 
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účasťou verejnosti.
Inštitúcie a orgány informujú verejnosť o 
pláne, programe alebo politike, vrátane ich 
textov a o dôvodoch a úvahách, na ktorých 
je rozhodnutie založené, vrátane informácií 
o procese s účasťou verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Inštitúcie a orgány Spoločnosti by mali brať do úvahy výsledky procesu s účasťou verejnosti a 
podať o tom správu. (EP prvé čítanie, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies, Rebecca Harms, María Sornosa Martínez, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 10 odsek 2

2. Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
spomínaný v odseku 1 zváži každú žiadosť, 
pokiaľ nie je evidentne neopodstatnená. 
Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva uvedie 
svoje dôvody v písomnej odpovedi, čo 
najskôr, najneskôr však do dvanástich 
týždňov po obdržaní žiadosti.

2. Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
spomínaný v odseku 1 zváži každú žiadosť, 
pokiaľ nie je evidentne neopodstatnená. 
Vydá čo najskôr, najneskôr však do 
dvanástich týždňov po obdržaní žiadosti, v 
písomnej odpovedi rozhodnutie o 
opatreniach pre zaistenie súladu s právom 
životného prostredia alebo zamietnutie 
žiadosti. Rozhodnutie je adresované 
kvalifikovanej entite, ktorá žiadosť podala 
a objasňuje dôvody rozhodnutia. 

Or. en

Odôvodnenie

Znovuzavedenie textu návrhu Komisie (článok 9 odsek 2). Nie je jasné či by bola 
kvalifikovaná entita schopná napadnúť „písomnú odpoveď“ na Európskom súdnom dvore. 
EÚ ratifikovala Aarhuský dohovor a tento dohovor by mal byť premietnutý do práva EÚ, 
vrátane povinností o prístupe k spravodlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 10 odsek 2

2. Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
spomínaný v odseku 1 zváži každú žiadosť, 
pokiaľ nie je evidentne neopodstatnená. 
Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva uvedie 
svoje dôvody v písomnej odpovedi čo 
najskôr, najneskôr však do dvanástich 
týždňov po obdržaní žiadosti.

2. Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
spomínaný v odseku 1 zváži každú žiadosť, 
pokiaľ nie je evidentne neopodstatnená. 
Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva vydá, čo 
najskôr, najneskôr však do dvanástich 
týždňov po obdržaní žiadosti, v písomnej 
odpovedi rozhodnutie o opatreniach pre 
zaistenie súladu s právom životného 
prostredia alebo zamietnutie žiadosti. 
Rozhodnutie, ktoré obsahuje vyjadrenie 
dôvodov, je adresované nevládnej 
organizácii, ktorá žiadosť podala 

Or. nl

Odôvodnenie

Komisia pôvodne navrhla proces, ktorý by umožnil určitým environmentálnym organizáciám 
prístup k spravodlivosti, v súlade s Aarhuským dohovorom. Aby sa to dosiahlo, je nevyhnutné 
použiť termín „rozhodnutie“. V spoločnej pozícii Rady je tento termín nahradený zmienkou o 
vyjadrení dôvodov v „písomnej odpovedi“, čo v rámci Zmluvy EÚ nemá žiadny význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 10 odsek 3

3. Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
nie je schopný konať v súlade s odsekom 2, 
aj napriek patričnej vytrvalosti, informuje 
nevládnu organizáciu, ktorá podala žiadosť, 
o dôvodoch svojho zlyhania konať a ak 
zamýšľa konať, čo najskôr a najneskôr do
termínu spomenutého v tomto odseku. 

3. Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
nie je schopný konať v súlade s odsekom 2, 
aj napriek patričnej vytrvalosti, informuje 
nevládnu organizáciu, ktorá podala žiadosť, 
o dôvodoch neschopnosti prijať 
rozhodnutie a ak zamýšľa rozhodnúť o 
žiadosti, čo najskôr a najneskôr do termínu 
spomenutého v tomto odseku.

V každom prípade, inštitúcia alebo orgán 
Spoločenstva koná v rámci osemnástich 
týždňov od obdržania žiadosti.

Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva prijme 
rozhodnutie o žiadosti pre internú kontrolu, 
zvážiac povahu, rozsah a závažnosť 
porušenia práva životného prostredia, v 
rámci prijateľného času, nepresiahnuc 
však osemnásť týždňov od obdržania 
žiadosti. Okamžite informuje kompetentnú 
nevládnu organizáciu o svojom rozhodnutí 
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o žiadosti. 

Or. nl

Odôvodnenie

Tu, tak ako v článku 10 odsek 2 sa musí pre zaistenie prístupu k spravodlivosti urobiť odkaz 
na „rozhodnutie“ inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 11 odsek 1 bod b)

b) má uvedený hlavný cieľ propagácie 
ochrany životného prostredia v kontexte 
zákona o ochrane životného prostredia; 

b) má uvedený hlavný cieľ propagácie 
ochrany životného prostredia v kontexte 
zákona o ochrane životného prostredia alebo 
propagácii udržateľného rozvoja; 

Or. nl

Odôvodnenie

Organizácie, ktoré majú za cieľ, ako je uvedené v ich stanovách, udržateľný rozvoj, musia byť 
takisto spôsobilé.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 12 odsek 1

1. Nevládna organizácia, ktorá zadala 
žiadosť na internú kontrolu podľa článku 10, 
môže otvoriť konanie pred Súdnym dvorom 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zmluvy.

1. Nevládna organizácia, ktorá zadala 
žiadosť na internú kontrolu podľa článku 10, 
môže, ak považuje rozhodnutie inštitúcie 
alebo orgánu Spoločenstva na svoju 
žiadosť za nedostatočné, aby sa zaistil súlad 
so zákonom o ochrane životného 
prostredia, otvoriť konanie pred Súdnym 
dvorom v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Zmluvy, aby sa 
skontrolovala vecná a procedurálna 
legálnosť rozhodnutia uvedeného v článku 
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10.

Or. nl

Odôvodnenie

Pôvodný návrh Komisie vyjadroval oveľa jasnejšie na čo sa vzťahujú konania pred Súdnym 
dvorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od... *.   Uplatňuje sa od. ... *.
* popoludnia * tri mesiace od dátumu uvedeného v 

prvom odseku.  

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa toto nariadenie uplatňovalo tak rýchlo ako je to možné. Reálnym dátumom 
sú tri mesiace. 


