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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a 
subjekty Společenství
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (6273/2005 – C6-0000/2005),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2003)0622)2,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Cílem právních předpisů Společenství v 
oblasti životního prostředí je přispívat 
mimo jiné k udržování, ochraně a 
zlepšování kvality životního prostředí a k 
ochraně lidského zdraví.

(1) Cílem právních předpisů Společenství v 
oblasti životního prostředí je přispívat 
mimo jiné k udržování, ochraně a 
zlepšování kvality životního prostředí, 
podpoře udržitelného rozvoje a k ochraně 
lidského zdraví.

Odůvodnění

The concept of sustainable development plays not only a major role in the process of 

  
1 Úř. věst. C 103 E, 29.4.2004, s. 612.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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developing environmental legislation in the Community; Article 6 of the EC-Treaty stipulates 
also that environmental protection should be integrated into Community policies in order to 
achieve sustainable development.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Definice informací o životním prostředí 
v tomto nařízení zahrnuje informace o 
stavu životního prostředí v jakékoli 
podobě. Tato definice, která byla sladěna s 
definicí přijatou pro směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 
ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí, má 
stejný obsah jako definice uvedená 
v Aarhuské úmluvě. Definice 
„dokumentu“ v nařízení (ES) č. 1049/2001 
zahrnuje informace o životním prostředí, 
jak jsou definovány v tomto nařízení.

(8) Definice informací o životním prostředí 
v tomto nařízení zahrnuje informace o 
stavu životního prostředí v jakékoli 
podobě. Tato definice, která byla sladěna s 
definicí přijatou pro směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 
ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí; 
obsahuje navíc také stupeň pokroku v 
řízení pro porušení právních předpisů 
Společenství. Definice „dokumentu“ v 
nařízení (ES) č. 1049/2001 zahrnuje 
informace o životním prostředí, jak jsou 
definovány v tomto nařízení.

Odůvodnění
It is vital that non-implementation or insufficient implementation of Community legislation is 
sanctioned. The public should have access to information on  infringement proceedings in 
order to see to which extent this is done.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 15

(15) Pokud nařízení (ES) č. 1049/2001 
stanoví výjimky, měly by se tyto výjimky 
obdobně použít na žádosti o přístup k 
informacím o životním prostředí podle 
tohoto nařízení. Důvody pro odmítnutí 
přístupu k informacím o životním prostředí 
by měly být vykládány restriktivním 
způsobem, s přihlédnutím k veřejnému 
zájmu, jemuž zveřejnění informací slouží, 
a k tomu, zda se požadované informace 
týkají emisí do životního prostředí. Pojem 
„obchodní zájmy“ zahrnuje dohody o 
ochraně důvěrnosti uzavřené orgány nebo 

(15) Pokud nařízení (ES) č. 1049/2001 
stanoví výjimky, měly by se tyto výjimky 
obdobně použít na žádosti o přístup k 
informacím o životním prostředí podle 
tohoto nařízení. Důvody pro odmítnutí 
přístupu k informacím o životním prostředí 
by měly být vykládány restriktivním 
způsobem, s přihlédnutím k veřejnému 
zájmu, jemuž zveřejnění informací slouží, 
a k tomu, zda se požadované informace 
týkají emisí do životního prostředí. V 
případě, kdy by však zpřístupnění
nepříznivě ovlivnilo životní prostředí, měl 
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subjekty jednajícími v bankovní funkci. by být přístup k informacím o životním 
prostředí odepřen. Pojem „obchodní 
zájmy“ zahrnuje dohody o ochraně 
důvěrnosti uzavřené orgány nebo subjekty 
jednajícími v bankovní funkci.

Odůvodnění

In the process of weighing up, the protection of the environment should have priority over the 
public access to documents.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 1 písm. d) podbod iva) (nový)

iva) stupni pokroku vřízení pro porušení 
právních předpisů Společenství; 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 9 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004). It is vital that non-implementation or insufficient implementation of Community 
legislation is sanctioned. The public should have access to information on  infringement 
proceedings in order to see to which extent this is done.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Informace zpřístupněné prostřednictvím 
počítačové telekomunikační nebo 
elektronické technologie nemusí zahrnovat 
informace shromážděné před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, pokud již nejsou 
k dispozici v elektronické formě.

Informace zpřístupněné prostřednictvím 
počítačové telekomunikační nebo 
elektronické technologie nemusí zahrnovat 
informace shromážděné před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, pokud již nejsou 
k dispozici v elektronické formě. Jestliže 
tomu tak není, musí být jasně uvedeno, 
kde lze tyto informace nalézt a jak je lze 
získat.

Odůvodnění

Reinstates a part of amendment 16 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 
103E, 29.4.2004). This is part of the obligation to assist and provide guidance to the public, 
as set out in Article 1, paragraph 2.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) stupeň pokroku v řízení pro porušení 
právních předpisů Společenství; 

Odůvodnění

In accordance with the amendment extending the definition of 'environmental information'. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 odst. 1

1. Orgány a subjekty Společenství zajistí v 
rámci svých možností, aby jimi 
sestavované informace byly aktuální, 
přesné a srovnatelné.

1. Orgány a subjekty Společenství zajistí v 
rámci svých možností, aby jimi nebo pro 
ně sestavované informace byly aktuální, 
přesné a srovnatelné.

Odůvodnění

Outsourcing must not allow Community institutions and bodies to shift responsibility for 
compiled documents. The wording "insofar as is within their powers" ensures that this task is 
not unreasonable.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 6 odst. 2

2. Kromě výjimek stanovených v článku 4 
nařízení (ES) č. 1049/2001 mohou orgány 
a subjekty Společenství odepřít přístup k 
informacím o životním prostředí v případě, 
kdy by zpřístupnění těchto informací 
nepříznivě ovlivnilo ochranu životního 
prostředí, jehož se informace týkají, jako 
jsou například místa rozmnožování 
vzácných druhů.

2. Kromě výjimek stanovených v článku 4 
nařízení (ES) č. 1049/2001 orgány a 
subjekty Společenství odepřou přístup k 
informacím o životním prostředí v případě, 
kdy by zpřístupnění těchto informací 
nepříznivě ovlivnilo ochranu životního 
prostředí, jehož se informace týkají, jako 
jsou například místa rozmnožování 
vzácných druhů.

Odůvodnění
Reinstates partly amendment 18 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004). In the process of weighing up, the protection of the environment should have 
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priority over the public access to documents. 

Pozměňovací návrh 9
Článek 7

Obdrží-li orgán nebo subjekt Společenství 
žádost o přístup k informacím o životním 
prostředí, které tento orgán nebo subjekt 
Společenství nemá v držení, informuje 
žadatele co nejdříve o orgánu nebo 
subjektu Společenství nebo o orgánu 
veřejné správy ve smyslu směrnice 
2003/4/ES, o němž se domnívá, že u něj 
lze o požadované informace zažádat, nebo 
žádost příslušnému orgánu nebo subjektu 
Společenství nebo příslušnému orgánu 
veřejné správy předá a odpovídajícím 
způsobem informuje žadatele.

Obdrží-li orgán nebo subjekt Společenství 
žádost o přístup k informacím o životním 
prostředí, které tento orgán nebo subjekt 
Společenství nemá v držení, informuje 
žadatele co nejdříve, nejpozději však 
během 15 pracovních dní, o orgánu nebo 
subjektu Společenství nebo o orgánu 
veřejné správy ve smyslu směrnice 
2003/4/ES, o němž se domnívá, že u něj 
lze o požadované informace zažádat, nebo 
žádost příslušnému orgánu nebo subjektu 
Společenství nebo příslušnému orgánu 
veřejné správy předá a odpovídajícím 
způsobem informuje žadatele.

Odůvodnění

Reinstates partly amendment 18 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004). "As promptly as possible" is too vague.

Pozměňovací návrh 10
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Poplatky

Orgány a subjekty Společenství, na které 
se nevztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001 
mohou v případě, že se nepoužije článek 
10 tohoto nařízení, požadivat za 
poskytnutí informací přiměřený poplatek. 
Zveřejní a zpřístupní žadatelům přístup k 
přehledu poplatků, které mohou být 
vybírány, s uvedením okolností, za kterých 
mohou být vybírány nebo prominuty a 
okolností, kdy bude poskytnutí informací 
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podmíněno zaplacením takového poplatku 
předem.

Odůvodnění

Reinstates amendment 19 of first reading. The amendment seeks to align the provisions on 
charges with the Directive on public access to environmental information (Directive 
2003/4/EC). Therefore charging under certain conditions is allowed for Community 
institutions and bodies other than the European Parliament, Council and Commission. These 
latter institutions are excluded from these provisions in order to avoid a situation where other 
information supplied by these three institutions would be, according to Regulation 1049/2001, 
free of charge but the environmental information.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 9 odst. 4

4. Pro obdržení připomínek se stanoví lhůta 
v délce nejméně čtyř týdnů. Pokud se 
pořádají zasedání nebo slyšení, oznámí se 
tato skutečnost alespoň čtyři týdny předem. 
V naléhavých případech, nebo pokud již 
veřejnost měla možnost vyslovit své 
připomínky k dotyčnému plánu nebo 
programu, je možné lhůty zkrátit.

4. Pro obdržení připomínek se stanoví lhůta 
v délce nejméně osmi týdnů. Pokud se 
pořádají zasedání nebo slyšení, oznámí se 
tato skutečnost alespoň osm týdnů předem. 
V naléhavých případech, nebo pokud již 
veřejnost měla možnost vyslovit své 
připomínky k dotyčnému plánu nebo 
programu, je možné lhůty zkrátit. Orgány 
a subjekty Společenství řádně zohlední 
připomínky, které obdrží.

Odůvodnění

Reinstates part of amendment 22 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004).

Pozměňovací návrh 12
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2

Tato žádost musí být podána písemně a ve 
lhůtě nepřesahující čtyři týdny ode dne, 
kdy byl správní akt přijat, oznámen nebo 
zveřejněn, podle toho, co nastane později, 
nebo, jedná-li se o případ údajné 
nečinnosti, čtyři týdny po dni, kdy byl daný 
správní akt požadován. V žádosti se 
uvedou důvody pro přezkum.

Tato žádost musí být podána písemně a ve 
lhůtě nepřesahující osm týdnů ode dne, kdy 
byl správní akt přijat, oznámen nebo 
zveřejněn, podle toho, co nastane později, 
nebo, jedná-li se o případ údajné 
nečinnosti, osm týdnů po dni, kdy byl daný 
správní akt požadován. V žádosti se 
uvedou důvody pro přezkum.
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Odůvodnění

Compromise between the text of the European Commission/document/common position and 
Parliament's first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 29.4.2004). The proposed 
period of four weeks seems rather short, taking into account the volume of environmental 
decisions taken in the European Community.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 11 odst. 1 písm. b)

b) jejím základním proklamovaným cílem 
je podpora ochrany životního prostředí v 
rámci práva životního prostředí;

b) jejím základním proklamovaným cílem 
je podpora ochrany životního prostředí v 
rámci práva životního prostředí a/nebo 
podpora udržitelného rozvoje;

Odůvodnění

Given the wide definition of "Environmental Law", administrative acts and omissions affect 
not only non-governmental organisations active in the field of environment, but a much 
broader range of organisations, such as trade unions.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 11 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) dodržuje základní zásady stanovené v 
článku 6 Smlouvy o Evropské unii;

Odůvodnění

Aims at reducing the group of NGOs entitled to an internal review to those adhering to the 
fundamental principles recognised in all Member States of the European Union.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 11 odst. 1 písm. cb) (nové)

cb) je během posledních alespoň šesti let 
činná ve více než jedné zemi Evropské 
unie;
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Odůvodnění

The access to internal review should be restricted to non-governmental organisations which 
work on an international scale.

Pozměňovací návrh 16
Článek 13

V případě potřeby upraví orgány a subjekty 
Společenství své jednací řády podle 
ustanovení tohoto nařízení. Tyto úpravy 
nabudou účinku dnem ….

V případě potřeby upraví orgány a subjekty 
Společenství své jednací řády podle 
ustanovení tohoto nařízení. Tyto úpravy 
nabudou účinku dnem ….*

* pm * Datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost. 

Odůvodnění

Reinstates amendment 37 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004).

Pozměňovací návrh 17
Článek 14 odst. 2

Použije se od … Použije se od …*

* pm * Šest měsíců od data uvedeného v prvním 
odstavci.

Odůvodnění

Reinstates amendment 38 of EP first reading, adopted on 31 March 2004 (OJ C 103E, 
29.4.2004).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. General context

"The protection of the right of every person of present and future generations to live in an 
environment adequate to his or her health and well-being" is the ultimate objective of the 
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UN/ECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), signed in 1998 by the 
European Community, together with the fifteen Member States. This objective shall be 
reached by allowing the public to become more involved in environmental matters and to 
actively contribute to improved preservation and protection of the environment. 
The Convention, which entered into force in October 2001, is built on three main pillars: 
access to information, public participation in decision-making and access to justice in 
environmental matters. 

The European Community has already adopted several legislative instruments in order to 
fulfil its obligation to implement the Aarhus Convention, especially Directive 2003/4/EC on 
public access to information in environmental matters1 and Directive 2003/35/EC providing 
for public participation in the drawing up of certain plans and programmes2. 

The proposal on a draft Regulation on the application of the provisions of the Aarhus 
Convention to EC institutions and bodies3 - submitted by the Commission alongside a draft 
decision on the conclusion of the Aarhus Convention4 - is a horizontal instrument, which 
envisages the application of all three pillars of the Convention and is supposed to complement 
existing legislation (such as Regulation No 1049/2001 regarding public access to documents 
of the European Parliament, the Council and the Commission5). At the same time the 
Commission presented a draft directive on access to justice in environmental matters6.
The Commission argued that the provisions of the Convention were more detailed and that the 
scope was broader than existing Community legislation and that therefore, the Community 
should adopt the Regulation in order to fully apply the requirements of the Aarhus 
Convention to the Community institutions and bodies before ratifying the Aarhus 
Convention.7

However, as this view was not shared by the Council, the European Community ratified the 
Convention on 17 February 2005 and became a party at the second Meeting of the Parties 
(MOP-2) in Almaty, Kazakhstan, in May 2005. Three Members of the European Parliament, 
including the Rapporteur, participated in the Meeting in Almaty as part of European 
Community delegation. 

II. First reading

The vote of the European Parliament in first reading took place on 31 March 2004. Following 
  

1 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January on public access to 
environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.
2 Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for 
public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment 
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5 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 
regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L 145, 31.05.2001 
p.43
6 COM(2003)624
7  p2. of COM(2003)622 



PE 362.691v01-00 14/15 PR\580406CS.doc

CS

a political agreement on 20 December 2004, the Council adopted on 18 July 2005 its common 
position.1

Parliament's first reading aimed at aligning the text of the draft Regulation further to the 
Aarhus Convention and to Regulation 1049/2001 where this was considered appropriate. 
Members felt in particular, that provisions on public participation concerning plans and 
programmes were not sufficiently detailed and that their application should be broadened. The 
promotion of sustainable development was added as a main objective in the field of 
Community environment legislation and as a criterion for entitlement of entities to request an 
internal review of administrative acts or omissions.
Furthermore, Parliament felt that deadlines needed to be more balanced; as a consequence, 
deadlines for reply by the EU institutions and bodies were shortened, those for requests for an 
internal review extended.
As regards the third pillar, the right of Members of the public for internal review and 
subsequently court proceedings was explicitly codified. 

III. Common Position and Recommendation for second reading 

Out of the 35 amendments adopted in first reading, only 5 have - at least partially - been 
included in the Council's common position. To the satisfaction of the rapporteur,
the text has in generally be modelled on Regulation 1049/2001, even if she believes that for 
some aspects an alignment to Directive 2003/4 is more appropriate (such as the possibility to 
charge a reasonable amount for supplying information).

• Horizontal issues 

The Rapporteur is particularly content that the Council has included in its common position 
Parliament's amendment which stipulates, that Community institutions and bodies shall in 
general endeavour to assist and provide guidance to the public. Welcome is as well the 
amendment excluding banking programmes from the definition of "plans and programmes 
relating to the environment". 

• first pillar 

The Council added to the exceptions set out in Article 4 of Regulation No 1049/2001 the 
possibility to refuse access to environmental information where disclosure would adversely 
effect the protection of the environment to which the information relates. This addition is, 
according to the Rapporteur, an improvement, but not far-reaching enough; instead of giving 
Community institutions and bodies discretion, they should be obliged to refuse access to 
information in theses cases. The amendment has therefore been re-tabled. 

• second pillar 

As regards public participation, the Rapporteur welcomes the far more detailed provisions, is, 
however, not entirely satisfied with the deadline for comments and for the prior notice to be 
given where meetings or hearings are organised (four weeks); she therefore re-tables an 
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amendment which aims at prolonging these deadlines (eight weeks).

• third pillar

After having sought legal advice, the Rapporteur decided not to reinstate amendments 
codifying the rights of Members of the public to internal review/ court proceedings. As far as 
the rights of non-governmental organisations are concerned, the Rapporteur feels that 
additional criteria for entitlement to internal review should be laid down.

The Rapporteur considers that the text of the common position is a considerable 
improvement, as it clarifies the text in the light of the Aarhus Convention, but that it should be 
further modified as set out in the tabled amendments.
She regrets, however, that no further progress has been achieved in the Council on the 
Directive on access to justice, which she believes has a significant added value in 
implementing Article 9 of the Aarhus Convention. 


