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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\580406HU.doc 3/15 PE 362.691v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................13



PE 362.691v01-00 4/15 PR\580406HU.doc

HU



PR\580406HU.doc 5/15 PE 362.691v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi  rendelet elfogadása tekintetében
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6273/2005 – C6-0000/2005),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2003)0622)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A közösségi jogszabályok a 
környezetvédelem területén többek között 
a környezet minőségének megőrzéséhez, 
védelméhez és javításához, valamint az 
emberi egészség védelméhez kívánnak 
hozzájárulni.

(1) A közösségi jogszabályok a 
környezetvédelem területén többek között 
a környezet minőségének megőrzéséhez, 
védelméhez és javításához, a fenntartható 
fejlődés elősegítéséhez, valamint az emberi 
egészség védelméhez kívánnak 
hozzájárulni.

Indokolás

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

1 HL C 103 E. 2004.4.29., 612. o..
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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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.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A környezeti információ e rendelet 
szerinti meghatározása a környezet 
állapotára vonatkozó bármilyen jellegű 
információt magában foglal. Ez a 
meghatározás, amely igazodik a környezeti 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 elfogadott meghatározáshoz, 
az Aarhusi Egyezményben foglaltakkal 
megegyező tartalommal bír. Az 
1049/2001/EK rendeletben meghatározott 
„dokumentum” fogalma magában foglalja 
az e rendelet értelmében vett környezeti 
információt is.

(8) A környezeti információ e rendelet 
szerinti meghatározása a környezet 
állapotára vonatkozó bármilyen jellegű 
információt magában foglal. Ez a 
meghatározás, amely igazodik a környezeti 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben2 elfogadott meghatározáshoz;
továbbá magában foglalja a közösségi 
jogszabályok megsértésére vonatkozó 
eljárás előrehaladásáról szóló jelentést.
Az 1049/2001/EK rendeletben 
meghatározott „dokumentum” fogalma 
magában foglalja az e rendelet értelmében 
vett környezeti információt is.

Indokolás

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.

Módosítás: 3
(15) preambulumbekezdés

(15) Azokban az esetekben, amikor az 
1049/2001/EK rendelet kivételekről 
rendelkezik, ezeket értelemszerűen 
alkalmazni kell az ezen rendelet szerinti 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti kérelmekre is. Az elutasítás indokait 
a környezeti információhoz való 
hozzáférés vonatkozásában megszorítóan 
kell értelmezni, tekintetbe véve azt a 
közérdeket, amelyet az információ 

(15) Azokban az esetekben, amikor az 
1049/2001/EK rendelet kivételekről 
rendelkezik, ezeket értelemszerűen 
alkalmazni kell az ezen rendelet szerinti 
környezeti információhoz való hozzáférés 
iránti kérelmekre is. Az elutasítás indokait 
a környezeti információhoz való 
hozzáférés vonatkozásában megszorítóan 
kell értelmezni, tekintetbe véve azt a 
közérdeket, amelyet az információ 

  
1 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
2 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
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közzététele szolgál, és azt, hogy a kért 
információ a környezetbe jutó 
kibocsátásokra vonatkozik-e. A 
„kereskedelmi érdekek” kifejezés magában 
foglalja a banki minőségükben eljáró 
intézmények vagy szervek által megkötött 
titoktartási megállapodásokat is.

közzététele szolgál, és azt, hogy a kért 
információ a környezetbe jutó 
kibocsátásokra vonatkozik-e. Azonban 
amennyiben a közzététel negatív hatással 
lenne a környezetre, a környezetre 
vonatkozó információhoz való hozzáférést 
meg kell tagadni. A „kereskedelmi 
érdekek” kifejezés magában foglalja a 
banki minőségükben eljáró intézmények 
vagy szervek által megkötött titoktartási 
megállapodásokat is.

Indokolás

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

Módosítás: 4
2. cikk (1) bekezdés d) pont iva) alpont (új)

iva) a közösségi jogszabályok 
megsértésére vonatkozó eljárás 
előrehaladásáról szóló jelentés;

Indokolás

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.

Módosítás: 5
4. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A számítógépes távközlés és/vagy 
elektronikus technológia segítségével 
hozzáférhetővé tett információnak nem kell 
tartalmaznia az e rendelet hatálybalépése 
előtt gyűjtött információt, kivéve ha az már 
elektronikus formában rendelkezésre áll.

A számítógépes távközlés és/vagy 
elektronikus technológia segítségével 
hozzáférhetővé tett információnak nem kell 
tartalmaznia az e rendelet hatálybalépése 
előtt gyűjtött információt, kivéve ha az már 
elektronikus formában rendelkezésre áll.
Amennyiben nem, egyértelműen meg kell 
jelölni, hol található meg az információ és 
hogyan lehet hozzájutni.
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Indokolás

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.

Módosítás: 6
4. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) a közösségi jogszabályok megsértésére 
vonatkozó eljárás előrehaladásáról szóló 
jelentés;

Indokolás

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

Módosítás: 7
5. cikk (1) bekezdés

(1) A közösségi intézmények és szervek –
amennyiben hatáskörükbe tartozik –
gondoskodnak arról, hogy bármely, általuk 
összeállított információ naprakész, pontos 
és összehasonlítható legyen.

(1) A közösségi intézmények és szervek –
amennyiben hatáskörükbe tartozik –
gondoskodnak arról, hogy bármely, általuk
vagy nevükben összeállított információ 
naprakész, pontos és összehasonlítható 
legyen.

Indokolás

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.

Módosítás: 8
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott kivételeken kívül a 
közösségi intézmények és szervek 
megtagadhatják az információhoz való 
hozzáférést, amennyiben az információ 
közzététele hátrányosan befolyásolná 
annak a környezetnek a védelmét, amelyre 
az információ vonatkozik, így például a 

(2) Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott kivételeken kívül a 
közösségi intézmények és szervek 
megtagadják az információhoz való 
hozzáférést, amennyiben az információ 
közzététele hátrányosan befolyásolná 
annak a környezetnek a védelmét, amelyre 
az információ vonatkozik, így például a 
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ritka fajok költőhelyeinek védelmét. ritka fajok költőhelyeinek védelmét.

Indokolás

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.

Módosítás: 9
7. cikk

Amennyiben egy közösségi intézményhez 
vagy szervhez környezeti információhoz 
való hozzáférésre irányuló kérelem 
érkezik, és amennyiben ez az információ 
nincs az érintett közösségi intézmény vagy 
szerv birtokában, az intézmény vagy szerv 
a lehető legsürgősebben tájékoztatja a 
kérelmezőt arról a közösségi intézményről 
vagy szervről, illetve a 2003/4/EK irányelv 
értelmében vett hatóságról, amelyhez 
véleménye szerint lehetséges a kért 
információért fordulni, vagy az érintett 
közösségi intézményhez, szervhez vagy 
hatósághoz továbbítja a kérelmet, és erről 
tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben egy közösségi intézményhez 
vagy szervhez környezeti információhoz 
való hozzáférésre irányuló kérelem 
érkezik, és amennyiben ez az információ 
nincs az érintett közösségi intézmény vagy 
szerv birtokában, az intézmény vagy szerv 
a lehető legsürgősebben, de legkésőbb 15 
munkanapon belül tájékoztatja a 
kérelmezőt arról a közösségi intézményről 
vagy szervről, illetve a 2003/4/EK irányelv 
értelmében vett hatóságról, amelyhez 
véleménye szerint lehetséges a kért 
információért fordulni, vagy az érintett 
közösségi intézményhez, szervhez vagy 
hatósághoz továbbítja a kérelmet, és erről 
tájékoztatja a kérelmezőt.

Indokolás

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.

Módosítás: 10
7 a. cikk (új)

7a. cikk
Díjak

A 1049/2001/EK rendelet hatályán kívül 
eső közösségi intézmények és szervezetek 
méltányos díjat kérhetnek az 
információszolgáltatásért, amennyiben e 
rendelet 10. cikke nem alkalmazható. 
Közzétehetnek és a kérelmezők számára 
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elérhetővé tehetnek egy díjtáblázatot, mely 
a kivethető díjakat tartalmazza és 
feltünteti, milyen körülmények között 
szabhatók ki vagy hagyhatók el e díjak, 
illetve mikor van az információ kiadása a 
díj előzetes befizetéséhez kötve.

Indokolás

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.

Módosítás: 11
9. cikk (4) bekezdés

(4) Az észrevételek megtételére legalább 
négyhetes határidőt kell megállapítani.
Ülések vagy meghallgatások szervezése 
esetén legalább négyhetes előzetes 
értesítést kell adni. A határidők sürgős 
esetben, illetve amennyiben a 
nyilvánosságnak már volt lehetősége a 
kérdéses tervhez vagy programhoz 
észrevételeket fűzni, lerövidíthetők.

(4) Az észrevételek megtételére legalább 
nyolchetes határidőt kell megállapítani.
Ülések vagy meghallgatások szervezése 
esetén legalább nyolchetes előzetes 
értesítést kell adni. A határidők sürgős 
esetben, illetve amennyiben a 
nyilvánosságnak már volt lehetősége a 
kérdéses tervhez vagy programhoz 
észrevételeket fűzni, lerövidíthetők. A 
közösségi intézményeknek és 
szervezeteknek megfelelő módon 
figyelembe kell venniük a kapott 
észrevételeket.

Indokolás

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

Módosítás: 12
10. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Az ilyen kérelmet írásban kell benyújtani 
az igazgatási aktus elfogadását, közlését 
vagy kihirdetését – ezek közül az utolsó 

Az ilyen kérelmet írásban kell benyújtani 
az igazgatási aktus elfogadását, közlését 
vagy kihirdetését – ezek közül az utolsó 
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időpontját – követő négy héten belül, 
illetve feltételezett mulasztás esetén négy
héten belül azt az időpontot követően, 
amikor az igazgatási aktust meg kellett 
volna hozni. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a felülvizsgálat indoklását.

időpontját – követő nyolc héten belül, 
illetve feltételezett mulasztás esetén nyolc
héten belül azt az időpontot követően, 
amikor az igazgatási aktust meg kellett 
volna hozni. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a felülvizsgálat indoklását.

Indokolás

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.

Módosítás: 13
11. cikk (1) bekezdés b) pont

b) elsődleges kinyilvánított célja a 
környezetvédelemnek a környezetvédelmi 
jog értelmében való támogatása;

b) elsődleges kinyilvánított célja a 
környezetvédelemnek a környezetvédelmi 
jog értelmében való támogatása és/vagy a 
fenntartható fejlődés támogatása;

Indokolás

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.

Módosítás: 14
11. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) tiszteletben tartja az Európai Unióról 
szóló Szerződés 6. cikkében foglalt 
alapelveket;

Indokolás

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.

Módosítás: 15
11. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)
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cb) egynél több európai uniós országban 
aktív tevékenységet folytatott az elmúlt két 
évben;

Indokolás

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

Módosítás: 16
13. cikk

Amennyiben szükséges, a közösségi 
intézmények és szervek saját eljárási 
szabályzatukat e rendelet előírásainak 
megfelelően módosítják. E módosítások 
…-án* lépnek hatályba.

Amennyiben szükséges, a közösségi 
intézmények és szervek saját eljárási 
szabályzatukat e rendelet előírásainak 
megfelelően módosítják. E módosítások 
…-án* lépnek hatályba.

* p.m. * E rendelet hatálybalépésének dátuma.

Indokolás

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

Módosítás: 17
14. cikk (2) bekezdés

Ezt a rendeletet …-tól* kell alkalmazni. Ezt a rendeletet …-tól* kell alkalmazni.

* p.m. * Hat hónappal az első bekezdésben 
említett időpontot követően.

Indokolás

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

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
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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. 


