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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise 
ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta 
ühenduse institutsioonide ja organite suhtes
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (6273/2005 – C6-0000/2005);

– võttes arvesse esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 
komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0622)2 küsimuses;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2005),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Ühenduse keskkonnaalaste 
õigusaktide eesmärk on muu hulgas aidata 
kaasa keskkonna kvaliteedi säilitamisele, 
kaitsmisele ja parandamisele ning inimeste 
tervise kaitsele.

(1) Ühenduse keskkonnaalaste 
õigusaktide eesmärk on muu hulgas aidata 
kaasa keskkonna kvaliteedi säilitamisele, 
kaitsmisele ja parandamisele, 
jätkusuutliku arengu edendamisele ning 
inimeste tervise kaitsele.

Justification

  
1 ELT C 103 E, 29.4.2004, lk 612.
2 ELTs seni avaldamata.
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The concept of sustainable development plays not only a major role in the process of 
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.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Käesolevas määruses hõlmab 
keskkonnainfo mõiste mis tahes vormis 
teavet keskkonnaseisundi kohta. Sellel 
mõistel, mis on vastavusse viidud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivis 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta määratletud mõistega, on Århusi 
konventsioonis sätestatud mõistega sama 
sisu. Määruses (EÜ) nr 1049/2001 toodud 
“dokumendi” mõiste hõlmab 
keskkonnainfot, nagu see on määratletud 
käesolevas määruses.  

(8) Käesolevas määruses hõlmab 
keskkonnainfo mõiste mis tahes vormis 
teavet keskkonnaseisundi kohta. See 
mõiste on vastavusse viidud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivis 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta määratletud mõistega ja hõlmab 
täiendavalt ühenduse õiguse rikkumist 
puudutavate menetluste olukorda. 
Määruses (EÜ) nr 1049/2001 toodud 
“dokumendi” mõiste hõlmab 
keskkonnainfot, nagu see on määratletud 
käesolevas määruses.

Justification 

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.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 15

(15) Kui määruses (EÜ) nr 1049/2001 
on ette nähtud erandid, tuleks neid 
kohaldada mutatis mutandis käesoleva 
määruse alusel esitatud keskkonnainfo 
saamise taotluste suhtes. Keskkonnainfo 
kättesaadavaks tegemisest keeldumise 
aluseid tuleks tõlgendada kitsendavalt, 
võttes arvesse, kas avalikustamine teeniks 
üldsuse huvisid ja kas taotletud info on 
seotud heidetega keskkonda. Mõiste 

(15) Kui määruses (EÜ) nr 1049/2001 
on ette nähtud erandid, tuleks neid 
kohaldada mutatis mutandis käesoleva 
määruse alusel esitatud keskkonnainfo 
saamise taotluste suhtes. Keskkonnainfo 
kättesaadavaks tegemisest keeldumise 
aluseid tuleks tõlgendada kitsendavalt, 
võttes arvesse, kas avalikustamine teeniks 
üldsuse huvisid ja kas taotletud info on 
seotud heidetega keskkonda. Kui aga 
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“ärihuvid” hõlmab pangandussektoris 
tegutsevate institutsioonide ja organite 
sõlmitud konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

avalikustamine mõjutaks ebasoovitavalt 
keskkonda, tuleks keskkonnainfo 
kättesaadavaks tegemisest keelduda.
Mõiste “ärihuvid” hõlmab 
pangandussektoris tegutsevate 
institutsioonide ja organite sõlmitud 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Justification

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

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 1 punkti d alapunkt iv a (uus)

iv a) ühenduse õiguse rikkumist 
puudutavate menetluste olukorda;

Justification

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.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Arvutikaugside ja/või elektroonilise 
tehnoloogia teel kättesaadavaks tehtud info 
ei pea sisaldama teavet, mis on kogutud 
enne käesoleva määruse jõustumist, välja 
arvatud juhul, kui see juba on 
elektrooniliselt kättesaadav.

Arvutikaugside ja/või elektroonilise 
tehnoloogia teel kättesaadavaks tehtud info 
ei pea sisaldama teavet, mis on kogutud 
enne käesoleva määruse jõustumist, välja 
arvatud juhul, kui see juba on 
elektrooniliselt kättesaadav. Kui see nii ei 
ole, tuleb selgelt märkida, kust antud 
teavet võib leida ja kuidas seda on 
võimalik saada.    
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Justification

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.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) ühenduse õiguse rikkumist 
puudutavate menetluste olukorda;

Justification

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

Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõige 1

1. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad oma võimaluste piires, et kogu 
nende poolt koostatud info on ajakohane, 
täpne ja võrreldav.

1. Ühenduse institutsioonid ja organid 
tagavad oma võimaluste piires, et kogu 
nende poolt või nende nimel koostatud 
info on ajakohane, täpne ja võrreldav.

Justification

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.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõige 2

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artiklis 4 sätestatud eranditele võivad
ühenduse institutsioonid ja organid 
keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest 
keelduda, kui sellise info avaldamine võib 
ebasoovitavalt mõjutada keskkonnakaitset, 
nt haruldaste liikide paljunemiskohti.

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artiklis 4 sätestatud eranditele keelduvad
ühenduse institutsioonid ja organid 
keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest, 
kui sellise info avaldamine võib 
ebasoovitavalt mõjutada keskkonnakaitset, 
nt haruldaste liikide paljunemiskohti.
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Justification

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 
priority over the public access to documents. 

Muudatusettepanek 9
Artikkel 7

Kui ühenduse institutsioon või organ saab 
taotluse keskkonnainfo saamiseks ja selle 
institutsiooni või organi valduses ei ole 
sellist infot, teatab ta taotlejale võimalikult 
kiiresti selle ühenduse institutsiooni või 
organi või direktiivis 2003/4/EÜ 
määratletud riigiasutuse nime, kus tema 
arvates on võimalik taotleda nõutud infot, 
või edastab taotluse asjaomasele ühenduse 
institutsioonile või organile või 
riigiasutusele ning teavitab sellest taotlejat.

Kui ühenduse institutsioon või organ saab 
taotluse keskkonnainfo saamiseks ja selle 
institutsiooni või organi valduses ei ole 
sellist infot, teatab ta taotlejale võimalikult 
kiiresti, kuid hiljemalt 15 tööpäeva 
jooksul, selle ühenduse institutsiooni või 
organi või direktiivis 2003/4/EÜ 
määratletud riigiasutuse nime, kus tema 
arvates on võimalik taotleda nõutud infot, 
või edastab taotluse asjaomasele ühenduse 
institutsioonile või organile või 
riigiasutusele ning teavitab sellest taotlejat.

Justification

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.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Tasud

Määrusega (EÜ) nr 1049/2001 mitte 
hõlmatud ühenduse institutsioonid ja 
organid võivad, kui antud määruse 
artikkel 10 ei ole kohaldatav, küsida teabe 
andmise eest mõistlikku tasu. Nad 
avalikustavad ja teevad teabe taotlejatele 
kättesaadavaks tabeli tasumääradega, 
mida võidakse sisse nõuda, näidates ära 
asjaolud, millal tasu võidakse sisse nõuda 
või sellest loobuda ja millal teabe 
andmine on sõltuvuses sellise tasu 
ettemaksust.
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Justification

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.

Muudatusettepanek 11
Artikli 9 lõige 4

4. Kommentaaride vastuvõtmiseks 
kehtestatakse vähemalt neljanädalane
tähtaeg. Kohtumiste või ärakuulamiste 
korraldamisel tuleb eelteade esitada 
vähemalt neli nädalat varem. Tähtaegasid 
võib lühendada kiireloomulistel juhtudel 
või siis, kui üldsusel on juba olnud 
võimalus kommenteerida kõnealust kava 
või programmi.

4. Kommentaaride vastuvõtmiseks 
kehtestatakse vähemalt kaheksanädalane
tähtaeg. Kohtumiste või ärakuulamiste 
korraldamisel tuleb eelteade esitada 
vähemalt kaheksa nädalat varem.
Tähtaegasid võib lühendada 
kiireloomulistel juhtudel või siis, kui 
üldsusel on juba olnud võimalus 
kommenteerida kõnealust kava või 
programmi. Ühenduse institutsioonid ja 
organid võtavad vastuvõetud 
kommentaare nõuetekohaselt arvesse.

Justification

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

Muudatusettepanek 12
Artikli 10 lõike 1 teine lõik

Selline vaie tuleb esitada kirjalikult nelja 
nädala jooksul alates haldusakti 
vastuvõtmisest, sellest teatamisest või 
avaldamisest, olenevalt sellest, milline 
kuupäev on hilisem, või väidetava 
haldusliku tegevusetuse korral nelja nädala 
jooksul alates sellest kuupäevast, millal 
haldusakt osutus vajalikuks. Vaides 
esitatakse selle põhjendused.

Selline vaie tuleb esitada kirjalikult 
kaheksa nädala jooksul alates haldusakti 
vastuvõtmisest, sellest teatamisest või 
avaldamisest, olenevalt sellest, milline 
kuupäev on hilisem, või väidetava 
haldusliku tegevusetuse korral kaheksa
nädala jooksul alates sellest kuupäevast, 
millal haldusakt osutus vajalikuks. Vaides 
esitatakse selle põhjendused.

Justification
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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.

Muudatusettepanek 13
Artikli 11 lõike 1 punkt b

b) tema põhieesmärk on keskkonnakaitse 
edendamine keskkonnaõiguse kontekstis;

b) tema põhieesmärk on keskkonnakaitse 
edendamine keskkonnaõiguse kontekstis 
ja/või jätkusuutliku arengu edendamine;

Justification

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.

Muudatusettepanek 14
Artikli 11 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) ta peab kinni Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 6 esitatud kesksetest 
põhimõtetest.  

Justification

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.

Muudatusettepanek 15
Artikli 11 lõike 1 punkt c b (uus)

c b) ta on tegutsenud viimase kahe aasta 
jooksul rohkem kui ühes Euroopa Liidu 
riigis;

Justification

The access to internal review should be restricted to non-governmental organisations which 
work on an international scale.
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Muudatusettepanek 16
Artikkel 13

Vajaduse korral kohandavad ühenduse 
institutsioonid ja organid oma kodukorda 
käesoleva määruse sätetega. Need 
kohandused jõustuvad ….∗.

Vajaduse korral kohandavad ühenduse 
institutsioonid ja organid oma kodukorda 
käesoleva määruse sätetega. Need 
kohandused jõustuvad ….*.

* pm * Käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval.

Justification

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

Muudatusettepanek 17
Artikli 14 teine lõik

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
....*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
....*.

* pm * Kuus kuud pärast esimeses lõigus 
märgitud kuupäeva.

Justification

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

  
∗ pm
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
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 

  
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 
and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 
96/61/EC, OJ L 156, 25.6.2003, p. 17.
3   COM(2003)622 
4  COM(2003) 625
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 
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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 
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 

  
1  doc.6273/05



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

ET

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 
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.


