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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (6273/2005 – C6-0000/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0622)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

1) Yhteisön ympäristölainsäädännöllä 
pyritään myötävaikuttamaan muun muassa 
ympäristön laadun säilyttämiseen, 
suojeluun ja parantamiseen sekä ihmisten 
terveyden suojeluun.

1) Yhteisön ympäristölainsäädännöllä 
pyritään myötävaikuttamaan muun muassa 
ympäristön laadun säilyttämiseen, 
suojeluun ja parantamiseen, kestävän 
kehityksen edistämiseen sekä ihmisten 
terveyden suojeluun.

Perustelu

Kestävän kehityksen käsitteellä on enemmänkin kuin keskeinen osa yhteisön 

  
1 EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 612.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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ympäristölainsäädännön kehittämisprosessissa. EY:n perustamissopimuksen 6 artiklassa 
todetaan lisäksi, että ympäristönsuojelu on sisällytettävä yhteisön politiikkaan ja toimintaan 
erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

8) Tämän asetuksen ympäristötiedon 
määritelmä kattaa kaikissa muodoissa 
olevat tiedot ympäristön tilasta. Tällä 
määritelmällä, joka on saatettu 
vastaamaan ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY mukaista 
määritelmää, on sama sisältö kuin 
Århusin yleissopimuksessa esitetyllä. 
"Asiakirjan" määritelmä asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 sisältää tässä asetuksessa 
määritellyn ympäristötiedon.

8) Tämän asetuksen ympäristötiedon 
määritelmä kattaa kaikissa muodoissa 
olevat tiedot ympäristön tilasta. Tämä
määritelmä vastaa ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta 28 päivänä 
tammikuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/4/EY mukaista määritelmää. Siihen 
sisältyy lisäksi yhteisön lainsäädännön 
rikkomista koskevien menettelyjen 
edistyminen. "Asiakirjan" määritelmä 
asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 sisältää 
tässä asetuksessa määritellyn 
ympäristötiedon.

Perustelu

On erittäin tärkeää, että yhteisön lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai sen 
riittämättömästä soveltamisesta rangaistaan. jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat 
menettelyt. Yleisön olisi saatava tietoa rikkomista koskevista menettelyistä, jotta se näkisi, 
missä määrin niihin ryhdytään.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 15 kappale

15) Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä poikkeuksia olisi sovellettava 
tarvittavin muutoksin tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin. Ympäristöä 
koskevien tietojen saannin 
epäämisperusteita olisi tulkittava suppeasti 
ottaen huomioon tietojen ilmaisemiseen 
liittyvä yleinen etu sekä se, liittyykö 
pyydetty tieto ympäristöpäästöihin. Ilmaus 
'taloudelliset edut' kattaa pankkitoimintaa 
harjoittavien toimielinten tai elinten 
tekemät salassapitosopimukset.

15) Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä poikkeuksia olisi sovellettava 
tarvittavin muutoksin tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin. Ympäristöä 
koskevien tietojen saannin 
epäämisperusteita olisi tulkittava suppeasti 
ottaen huomioon tietojen ilmaisemiseen 
liittyvä yleinen etu sekä se, liittyykö 
pyydetty tieto ympäristöpäästöihin. Jos 
tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi 
haitallisesti ympäristöön, tietojen 
saatavuutta koskeva pyyntö olisi evättävä.
Ilmaus 'taloudelliset edut' kattaa 
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pankkitoimintaa harjoittavien toimielinten 
tai elinten tekemät salassapitosopimukset.

Perustelu

Eri etuja punnittaessa ympäristön suojelulla olisi oltava etusija yleiseen tiedonsaantiin 
verrattuna.

Tarkistus 4
2 artiklan 1 kohdan d alakohdan iv a alakohta (uusi)

vi a) yhteisön lainsäädännön rikkomista 
koskevien menettelyjen edistyminen;

Perustelu

Tässä esitetään uudelleen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 9 
(EUVL C 103E, 29.4.2004). On erittäin tärkeää, että yhteisön lainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä tai sen riittämättömästä soveltamisesta rangaistaan. Yleisön olisi saatava tietoa 
jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevista menettelyistä, jotta se näkisi, missä määrin 
niihin ryhdytään.

Tarkistus 5
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden 
avulla tarjottavan tiedon ei tarvitse sisältää 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
kerättyjä tietoja, elleivät ne ole jo saatavilla 
sähköisessä muodossa.

Tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden 
avulla tarjottavan tiedon ei tarvitse sisältää 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
kerättyjä tietoja, elleivät ne ole jo saatavilla 
sähköisessä muodossa. Jos näin ei ole, on 
selkeästi ilmoitettava, mistä kyseiset tiedot 
löytyvät ja miten ne voi saada käyttöön.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osa tarkistuksesta 16, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004). Tämä on osa 
velvoitetta auttaa ja opastaa yleisöä, mistä säädetään 1 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 6
4 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) yhteisön lainsäädännön rikkomista 
koskevien menettelyjen edistyminen;
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Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla laajennetaan ympäristötiedon määritelmää.

Tarkistus 7
5 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
toimivaltansa rajoissa varmistettava, että 
kaikki niiden kokoamat tiedot ovat 
ajantasaisia, täsmällisiä ja 
vertailukelpoisia.

1. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
toimivaltansa rajoissa varmistettava, että 
kaikki niiden kokoamat tai niiden puolesta 
kootut tiedot ovat ajantasaisia, täsmällisiä
ja vertailukelpoisia.

Perustelu

Yhteisön toimielimet ja elimet eivät voi siirtää vastuuta kootuista asiakirjoista tehtävien 
ulkoistamisen perusteella. Sanamuodolla "toimivaltansa rajoissa" varmistetaan, että tämä ei 
ole kohtuuton vaatimus.

Tarkistus 8
6 artiklan 2 kohta

2. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklassa esitettyjen poikkeusten lisäksi 
yhteisön toimielimet ja elimet voivat evätä
ympäristötiedon luovuttamisen, jos tiedon 
ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti tiedon 
kohteena olevan ympäristön, kuten 
harvinaisten lajien pesimispaikkojen, 
suojeluun.

2. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklassa esitettyjen poikkeusten lisäksi 
yhteisön toimielinten ja elinten on 
evättävä ympäristötiedon luovuttaminen, 
jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi 
haitallisesti tiedon kohteena olevan 
ympäristön, kuten harvinaisten lajien 
pesimispaikkojen, suojeluun.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 18, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004). Eri etuja 
punnittaessa ympäristön suojelulla olisi oltava etusija yleiseen tiedonsaantiin verrattuna.

Tarkistus 9
7 artikla

Jos yhteisön toimielin tai elin vastaanottaa 
ympäristötiedon saatavuutta koskevan 
pyynnön ja mainittu tieto ei ole kyseisen 
yhteisön toimielimen tai elimen hallussa, 

Jos yhteisön toimielin tai elin vastaanottaa 
ympäristötiedon saatavuutta koskevan 
pyynnön ja mainittu tieto ei ole kyseisen 
yhteisön toimielimen tai elimen hallussa, 
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sen on mahdollisimman nopeasti 
ilmoitettava pyynnön esittäjälle yhteisön 
sen toimielimen tai elimen taikka sen 
direktiivissä 2003/4/EY tarkoitetun 
viranomaisen nimi, jolta toimielimen tai 
elimen käsityksen mukaan voi pyytää 
haluttua tietoa, tai toimitettava pyyntö 
kyseeseen tulevalle yhteisön toimielimelle 
tai elimelle taikka viranomaiselle ja 
ilmoitettava siitä pyynnön esittäjälle.

sen on mahdollisimman nopeasti tai 
viimeistään 15 työpäivän kuluessa 
ilmoitettava pyynnön esittäjälle yhteisön 
sen toimielimen tai elimen taikka sen 
direktiivissä 2003/4/EY tarkoitetun 
viranomaisen nimi, jolta toimielimen tai 
elimen käsityksen mukaan voi pyytää 
haluttua tietoa, tai toimitettava pyyntö 
kyseeseen tulevalle yhteisön toimielimelle 
tai elimelle taikka viranomaiselle ja 
ilmoitettava siitä pyynnön esittäjälle.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 18, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004). 
"Mahdollisimman nopeasti" on liian epämääräinen ilmaus.

Tarkistus 10
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Maksut

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
soveltamisalan piiriin kuulumattomat 
yhteisön toimielimet ja muut elimet voivat 
silloin, kun edellä mainitun asetuksen 
10 artiklaa ei sovelleta, periä kohtuullisen 
maksun tietojen antamisesta. Niiden on 
julkistettava ja annettava pyynnön 
esittäjien saataville perittävien maksujen 
luettelo, josta ilmenevät olosuhteet, joissa 
maksuja voidaan periä tai jättää 
perimättä, sekä tilanteet, joissa tietojen 
saaminen edellyttää kyseisen maksun 
suorittamista etukäteen.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 19. Tarkistuksella pyritään 
yhdenmukaistamaan maksuja koskevat säännökset ympäristötiedon julkista saatavuutta 
koskevan direktiivin kanssa (direktiivi 2003/4/EY). Tästä syystä olisi maksut sallittava 
tietyissä tilanteissa yhteisön toimielimille ja muille elimille kuin Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle. Nämä kolme toimielintä jätetään säännösten ulkopuolelle, jotta 
vältetään tilanne, jossa toimielinten antamat tiedot ovat maksuttomia asetuksen N:o 
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1049/2001 mukaisesti, paitsi ympäristötiedot.

Tarkistus 11
9 artiklan 4 kohta

4. Huomautusten vastaanottamiselle on 
asetettava vähintään neljän viikon 
määräaika. Kun järjestetään kokouksia tai 
kuulemisia, on niistä tiedotettava vähintään 
neljä viikkoa etukäteen. Määräaikoja 
voidaan lyhentää kiireellisissä tapauksissa 
tai jos yleisöllä on jo ollut mahdollisuus 
esittää kyseistä suunnitelmaa tai ohjelmaa 
koskevia huomautuksia.

4. Huomautusten vastaanottamiselle on 
asetettava vähintään kahdeksan viikon 
määräaika. Kun järjestetään kokouksia tai 
kuulemisia, on niistä tiedotettava vähintään 
kahdeksan viikkoa etukäteen. Määräaikoja 
voidaan lyhentää kiireellisissä tapauksissa 
tai jos yleisöllä on jo ollut mahdollisuus 
esittää kyseistä suunnitelmaa tai ohjelmaa 
koskevia huomautuksia. Yhteisön 
toimielimet ja muut elimet ottavat 
asianmukaisesti huomioon
vastaanottamansa huomautukset.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain tarkistus 22, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 
ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004).

Tarkistus 12
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tällainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti 
neljän viikon kuluessa hallintotoimen 
hyväksymisestä, siitä ilmoittamisesta tai 
sen julkaisemisesta, sen mukaan, mikä 
näistä on tehty viimeksi, tai väitetyn 
laiminlyönnin osalta neljän viikon 
kuluessa ajankohdasta, jolloin hallintotoimi 
olisi pitänyt tehdä. Pyynnössä on esitettävä 
perusteet uudelleentarkastelulle.

Tällainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti 
kahdeksan viikon kuluessa hallintotoimen 
hyväksymisestä, siitä ilmoittamisesta tai 
sen julkaisemisesta, sen mukaan, mikä 
näistä on tehty viimeksi, tai väitetyn 
laiminlyönnin osalta kahdeksan viikon 
kuluessa ajankohdasta, jolloin hallintotoimi 
olisi pitänyt tehdä. Pyynnössä on esitettävä 
perusteet uudelleentarkastelulle.

Perustelu

Tarkistus on kompromissi komission asiakirjan, neuvoston yhteisen kannan ja parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004) hyväksymän 
tekstin välillä. Ehdotettu neljän viikon määräaika on melko lyhyt, kun otetaan huomioon 
Euroopan yhteisössä tehtävien ympäristöä koskevien päätösten määrä.

Tarkistus 13
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11 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) sen ensisijaisena ilmoitettuna tavoitteena 
on edistää ympäristönsuojelua 
ympäristölainsäädännön puitteissa; 

b) sen ensisijaisena ilmoitettuna tavoitteena 
on edistää ympäristönsuojelua 
ympäristölainsäädännön puitteissa ja/tai 
kestävää kehitystä; 

Perustelu

Kun otetaan huomioon ympäristölainsäädännön laaja määritelmä, hallintotoimet ja 
hallinnolliset laiminlyönnit vaikuttavat ympäristön alalla toimivien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen lisäksi myös muunlaisiin järjestöihin, kuten ammattiliittoihin.

Tarkistus 14
11 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) se kunnioittaa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklassa 
tarkoitettuja perusperiaatteita.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajoittamaan niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen ryhmä, 
jolla on oikeus pyytää sisäistä uudelleentarkastelua, vain niihin järjestöihin, jotka 
kunnioittavat Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden tunnustamia perusperiaatteita.

Tarkistus 15
11 artiklan 1 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) se on toiminut useammassa kuin 
yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
kahden viime vuoden aikana;

Perustelu

Oikeus pyytää sisäistä uudelleentarkastelua olisi rajattava vain niihin valtiosta 
riippumattomiin järjestöihin, jotka toimivat kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 16
13 artikla

Yhteisön toimielinten ja elinten on 
tarvittaessa mukautettava työjärjestyksensä 
tämän asetuksen säännöksiin. Näiden 

Yhteisön toimielinten ja elinten on 
tarvittaessa mukautettava työjärjestyksensä 
tämän asetuksen säännöksiin. Näiden 
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mukautusten on tultava voimaan …*. mukautusten on tultava voimaan …*.
__________

* pm
___________

* Asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan tarkistus 37, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004).

Tarkistus 17
14 artiklan 2 kohta

Sitä sovelletaan …* alkaen. Sitä sovelletaan …* alkaen.

__________
* pm

___________
* Kuusi kuukautta ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetun päivämäärän 
jälkeen.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan tarkistus 38, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004 (EUVL C 103 E, 29.4.2004).
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PERUSTELUT

I. Yleistä

Nykyisen sukupolven ja tulevien sukupolvien oikeuden elää heidän terveyttään ja 
hyvinvointiaan koskevat vaatimukset täyttävässä ympäristössä suojeleminen on YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista 
päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin 
yleissopimuksen päätavoite. Euroopan yhteisö ja sen viisitoista jäsenvaltiota allekirjoittivat 
yleissopimuksen vuonna 1998. Tavoitteeseen pyritään antamalla yleisölle paremmat 
mahdollisuudet osallistua ympäristöasioiden käsittelyyn ja vaikuttaa aktiivisesti ympäristön 
säilyttämiseen ja suojeluun sekä ympäristön tilan parantamiseen. Yleissopimus, joka astui 
voimaan lokakuussa 2001, koostuu kolmesta pilarista: tiedon saanti, yleisön 
osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
ympäristöasioissa.

Euroopan yhteisö on jo hyväksynyt useita lainsäädäntövälineitä täyttääkseen velvoitteensa 
soveltaa Århusin yleissopimusta, erityisesti direktiivin 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta1 ja direktiivin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen2.

Ehdotus asetukseksi Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta EY:n toimielimiin 
ja muihin elimiin3, jonka komissio jätti käsiteltäväksi yhdessä Århusin yleissopimuksen 
tekemistä yhteisön puolesta koskevan päätösehdotuksen4 kanssa on horisontaalinen väline, 
joka koskee yleissopimuksen kaikkien kolmen pilarin soveltamista ja jonka on tarkoitus 
täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä (kuten asetus (EY) N:o 1049/2001 Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi5). 
Samanaikaisesti komissio esitti myös ehdotuksen direktiiviksi muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa6.

Komission mukaan yleissopimuksen määräykset ovat yksityiskohtaisempia ja soveltamisala 
laajempi kuin olemassa oleva yhteisön lainsäädäntö ja näin ollen yhteisön olisi hyväksyttävä 
asetus Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi täysimääräisesti EY:n 
toimielimiin ja muihin elimiin ennen Århusin yleissopimuksen ratifioimista7.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta, EUVL L 41, 
14.2.2003, s. 26.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
3 KOM(2003)0622.
4 KOM(2003)0625.
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 
31.5.2001, s. 43.
6 KOM(2003)0624.
7 KOM(2003)0622, s. 2.
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Neuvosto ei kuitenkaan ollut tästä samaa mieltä. Näin ollen Euroopan yhteisö ratifioi 
yleissopimuksen 17. helmikuuta 2005, ja siitä tuli yleissopimuksen osapuoli toukokuussa 
2005 Almatissa, Kazakstanissa järjestetyssä toisessa osapuolten välisessä kokouksessa (MOP-
2). Kolme Euroopan parlamentin jäsentä, esittelijä mukaan lukien, osallistui Almatin 
kokoukseen Euroopan yhteisön valtuuskunnan jäseninä.

II. Ensimmäinen käsittely

Euroopan parlamentissa toimitettiin äänestys ensimmäisen käsittelyn puitteissa 31. 
maaliskuuta 2004. Asiassa saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys 20. joulukuuta 2004, ja 
neuvosto hyväksyi yhteisen kantansa1 18. heinäkuuta 2005.

Parlamentti pyrki ensimmäisessä käsittelyssä lähentämään – aina kun mahdollista –
asetusehdotuksen tekstiä Århusin yleissopimukseen ja asetukseen (EY) N:o 1049/2001.
Parlamentin jäsenet olivat sitä mieltä, että erityisesti määräykset yleisön osallistumisesta 
suunnitelmiin ja ohjelmiin eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia ja että niiden soveltamisalaa 
olisi laajennettava. Kestävän kehityksen edistäminen lisättiin yhteisön 
ympäristölainsäädännön päätavoitteeksi ja yhdeksi edellytykseksi järjestöjen oikeudelle 
pyytää hallintotoimen tai hallinnollisen laiminlyönnin sisäistä uudelleentarkastelua. Lisäksi 
parlamentti katsoi, että määräaikoja olisi tasapainotettava. Sen seurauksena määräajat EU:n 
toimielinten ja elinten vastauksille lyhenivät ja sisäistä uudelleentarkastelua koskeville 
pyynnöille vastaavasti pitenivät. Mitä tulee kolmanteen pilariin, yleisöön kuuluvien
oikeudesta sisäiseen uudelleentarkasteluun ja siten oikeuskäsittelyyn säädettiin selkeästi.

III. Yhteinen kanta ja suositus toiseen käsittelyyn

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 35 tarkistusta, ja niistä vain 5 sisällytettiin –
ainakin osittain – neuvoston yhteiseen kantaan. Esittelijä on tyytyväinen siihen että teksti 
yleisesti ottaen mukailee asetusta (EY) N:o 1049/2001, vaikkakin hänen mielestään joiltakin 
osin (kuten kohtuullisen maksun periminen tiedoista) olisi asianmukaisempaa seurata 
direktiiviä 2003/4/EY.

• Yleistä

Esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa 
parlamentin tarkistuksen, jossa säädetään, että yhteisön toimielinten ja elinten on yleisesti 
ottaen pyrittävä auttamaan ja opastamaan yleisöä. Muutos, jolla jätetään 
pankkitoimintaohjelmat "ympäristöön liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien" määritelmien 
ulkopuolelle, on myös tervetullut.

• Ensimmäinen pilari

Neuvosto lisäsi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyihin poikkeuksiin 
mahdollisuuden evätä ympäristötiedon luovuttamisen, jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi 
haitallisesti tiedon kohteena olevan ympäristön suojeluun. Esittelijän mielestä tämä lisäys on 
parannus mutta se ei riitä. Sen sijaan että yhteisön toimielimille ja elimille annetaan tämä 

  
1 Asiakirja nro 6273/05.



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

FI

mahdollisuus, ne olisi velvoitettava epäämään tiedonsaanti tällaisissa tapauksissa. Näin ollen 
asiaa koskeva tarkistus on jätetty uudelleen käsiteltäväksi.

• Toinen pilari

Mitä tulee yleisön osallistumisoikeuteen, esittelijä pitää myönteisenä yksityiskohtaisempia 
säännöksiä mutta ei ole kuitenkaan täysin tyytyväinen huomautuksia ja kokouksista ja 
kuulemisista etukäteen tiedottamista koskeviin määräaikoihin (neljä viikkoa). Esittelijä jättää 
näin ollen uudelleen käsiteltäväksi tarkistuksen, jolla pyritään pidentämään näitä määräaikoja 
kahdeksaan viikkoon.

• Kolmas pilari

Esittelijä päätti lainopillista neuvoa pyydettyään olla esittämättä uudelleen tarkistuksia, jotka 
koskivat yleisöön kuuluvien oikeutta pyytää sisäistä uudelleentarkastelua/oikeuskäsittelyä.
Mitä tulee valtiosta riippumattomien järjestöjen oikeuksiin, esittelijän mielestä olisi 
säädettävä lisäedellytyksistä oikeudelle sisäiseen uudelleentarkasteluun.

Esittelijä katsoo, että yhteisen kannan teksti on huomattava parannus, sillä se selkeyttää 
tekstiä Århusin yleissopimuksen valossa, mutta sitä olisi edelleen muutettava esitettyjen 
tarkistusten mukaisesti. Esittelijä pahoittelee, että neuvostossa ei ole tapahtunut edistystä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevan direktiivin suhteen, joka toisi esittelijän 
mielestä huomattavaa lisäarvoa Århusin yleissopimuksen 9 artiklan soveltamiselle.


