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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų 
taikymo Bendrijos institucijoms ir organams
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (6273/2005 – C6-0000/2005-),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0622)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrijos teisės aktais aplinkosaugos 
srityje siekiama inter alia padėti išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir saugoti 
žmonių sveikatą.

(1) Bendrijos teisės aktais aplinkosaugos 
srityje siekiama inter alia padėti išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, skatinti 
tvarią plėtrą ir saugoti žmonių sveikatą.

Pagrindimas

  
1 OL C 103 E, 2004 4 29, p. 612.
2 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Tvarios plėtros sąvoka ne tik atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant aplinkosaugos teisės aktus 
Bendrijoje; EB sutarties 6 straipsnyje taip pat numatoma, kad aplinkosauga turėtų būti 
integruota į Bendrijos politiką siekiant tvarios plėtros.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šiame reglamente informacijos apie 
aplinką sąvokos apibrėžimas apima bet 
kokia forma pateiktą informaciją apie 
aplinkos būklę.  Šios sąvokos apibrėžimas,
kuris buvo suderintas su 2003 m. sausio 28 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką priimtu apibrėžimu, yra tokio 
paties turinio kaip Orhuso konvencijoje 
pateiktas apibrėžimas. „Dokumento“ 
sąvokos apibrėžimas, pateiktas Reglamente 
(EB) Nr. 1049/2001, apima informaciją 
apie aplinką, kaip apibrėžta šiame 
reglamente.

(8) Šiame reglamente informacijos apie 
aplinką sąvokos apibrėžimas apima bet 
kokia forma pateiktą informaciją apie
aplinkos būklę. Šios sąvokos apibrėžimas
buvo suderintas su 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką 
priimtu apibrėžimu. Jis taip pat apima 
Bendrijos teisės pažeidimo atveju taikomų 
procedūrų eigos stadiją. „Dokumento“ 
sąvokos apibrėžimas, pateiktas Reglamente 
(EB) Nr. 1049/2001, apima informaciją 
apie aplinką, kaip apibrėžta šiame 
reglamente.

Pagrindimas

Gyvybiškai svarbu, kad už Bendrijos teisės aktų neįgyvendinimą ar nepakankamą 
įgyvendinimą būtų taikomos sankcijos. Visuomenė turi turėti galimybę susipažinti su 
informacija apie pažeidimo atveju taikomas procedūras siekdama sužinoti, kokioje jos 
stadijoje.

Pakeitimas 3
15 konstatuojamoji dalis

(15) Tais atvejais, kai Reglamentas 
Nr. 1049/2001 numato išimtis, šios turėtų 
būti taikomos mutatis mutandis prašymams 
gauti informaciją apie aplinką pagal šį 
reglamentą. Atsisakymo suteikti 
informaciją pagrindai teisės gauti 
informaciją apie aplinką atveju turėtų būti 

(15) Tais atvejais, kai Reglamentas 
Nr. 1049/2001 numato išimtis, šios turėtų 
būti taikomos mutatis mutandis prašymams 
gauti informaciją apie aplinką pagal šį 
reglamentą. Atsisakymo suteikti 
informaciją pagrindai teisės gauti 
informaciją apie aplinką atveju turėtų būti 
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aiškinami ribojančiai, atsižvelgiant į 
visuomenės interesą, patenkintą atskleidus 
informaciją, ir į tai, ar prašoma informacija 
yra susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į 
aplinką.  Terminas „komerciniai interesai“ 
apima susitarimus dėl konfidencialumo, 
sudarytus institucijų ar organų, vykdančių 
bankų funkcijas.

aiškinami ribojančiai, atsižvelgiant į 
visuomenės interesą, patenkintą atskleidus 
informaciją, ir į tai, ar prašoma informacija 
yra susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į 
aplinką. Tačiau jei informacijos 
atskleidimas neigiamai paveiktų aplinką, 
turi būti atsisakoma suteikti informaciją 
apie ją. Terminas „komerciniai interesai“ 
apima susitarimus dėl konfidencialumo, 
sudarytus institucijų ar organų, vykdančių 
bankų funkcijas.

Pagrindimas

Svarstant sprendimą, aplinkosaugai turi būti teikiama pirmenybė prieš galimybę visuomenei 
susipažinti su dokumentais.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 dalies d punkto iva papunktis (naujas)

iva) Bendrijos teisės pažeidimo atveju 
taikomų procedūrų eigos stadiją;

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 9 pakeitimas. Gyvybiškai svarbu, kad už Bendrijos teisės aktų neįgyvendinimą ar 
nepakankamą įgyvendinimą būtų taikomos sankcijos. Visuomenė turi turėti galimybę 
susipažinti su informacija apie pažeidimo atveju taikomas procedūras siekdama sužinoti, 
kokioje jos stadijoje.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Į kompiuterinių telekomunikacijų ir (arba) 
elektroninių technologijų priemonėmis 
prieinamą informaciją nereikia įtraukti iki 
šio reglamento įsigaliojimo surinktos 
informacijos, nebent ji jau yra turima 

Į kompiuterinių telekomunikacijų ir (arba) 
elektroninių technologijų priemonėmis 
prieinamą informaciją nereikia įtraukti iki 
šio reglamento įsigaliojimo surinktos 
informacijos, nebent ji jau yra turima 
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elektronine forma. elektronine forma. Jei taip nėra, turi būti 
aiškiai nurodyta, kur šią informaciją 
galima rasti ir kaip ją gauti.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiama EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 16 pakeitimo dalis. Tai yra pareigos padėti ir teikti patarimus visuomenei, kaip 
nustatyta 1 straipsnio 2 dalyje, dalis.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) Bendrijos teisės pažeidimo atveju 
taikomų procedūrų eigos stadija;

Pagrindimas

Atitinka pakeitimą, kuriuo išplečiamas „informacijos apie aplinką“ apibrėžimas.

Pakeitimas 7
5 straipsnio 1 dalis

1. Bendrijos institucijos ir organai savo 
įgaliojimų ribose užtikrina, kad jų surinkta 
informacija būtų naujausia, tiksli ir 
palyginama.

1. Bendrijos institucijos ir organai savo 
įgaliojimų ribose užtikrina, kad jų arba jų 
pavedimu surinkta informacija būtų 
naujausia, tiksli ir palyginama.

Pagrindimas

Funkcijų perleidimas išorės subjektams neturi leisti Bendrijos institucijoms ir organams 
perkelti atsakomybę už surinktus dokumentus. Formuluote „savo įgaliojimų ribose“ 
užtikrinama, kad ši funkcija būtų įvykdoma.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 2 dalis

2. Be Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
4 straipsnyje nustatytų išimčių, Bendrijos 
institucijos ir organai gali atsisakyti

2. Be Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
4 straipsnyje nustatytų išimčių, Bendrijos 
institucijos ir organai atsisako suteikti 
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suteikti informaciją apie aplinką, jei 
informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų aplinkos, su kuria ta informacija 
susijusi, apsaugą, pavyzdžiui, retų rūšių 
reprodukcijos vietų apsaugą.

informaciją apie aplinką, jei informacijos 
atskleidimas neigiamai paveiktų aplinkos, 
su kuria ta informacija susijusi, apsaugą, 
pavyzdžiui, retų rūšių reprodukcijos vietų 
apsaugą.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiama EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 18 pakeitimo dalis. Svarstant sprendimą, aplinkosaugai turi būti teikiama 
pirmenybė prieš galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais.

Pakeitimas 9
7 straipsnis

Kai Bendrijos institucija ar organas gauna 
prašymą susipažinti su informacija apie 
aplinką ir ta Bendrijos institucija ar 
organas neturi tokios informacijos, jis kiek 
įmanoma greičiau praneša pareiškėjui apie 
Bendrijos instituciją, organą ar valdžios 
instituciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2003/4/EB, į kurią, jo manymu, galima 
kreiptis siekiant gauti prašomą informaciją, 
arba prašymą perduoda atitinkamai 
Bendrijos institucijai, organui ar valdžios 
institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui.

Kai Bendrijos institucija ar organas gauna 
prašymą susipažinti su informacija apie 
aplinką ir ta Bendrijos institucija ar 
organas neturi tokios informacijos, jis kiek 
įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 
15 darbo dienų, praneša pareiškėjui apie 
Bendrijos instituciją, organą ar valdžios 
instituciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2003/4/EB, į kurią, jo manymu, galima 
kreiptis siekiant gauti prašomą informaciją, 
arba prašymą perduoda atitinkamai 
Bendrijos institucijai, organui ar valdžios 
institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiama EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 18 pakeitimo dalis. „Kiek įmanoma greičiau“ yra per daug neapibrėžta.

Pakeitimas 10
7a straipsnis (naujas) 

7a straipsnis
Mokesčiai

Bendrijos institucijos ir organai, kurioms 
(-iems) netaikomas Reglamentas (EB) 
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Nr. 1049/2001, kai netaikomas šio 
reglamento 10 straipsnis, gali nustatyti 
pagrįstą mokestį už informacijos 
pateikimą. Jos (jie) skelbia ir pateikia 
pareiškėjams mokesčių, kurie gali būti 
imami, sąrašą, nurodydamos (-i) sąlygas, 
kuriomis jie gali būti imami ar nuo jų 
atleidžiama, ir kokiais atvejais 
informacija pateikiama tik iš anksto 
sumokėjus tokį mokestį.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas pirmojo svarstymo 19 pakeitimas. Pakeitimu siekiama suderinti 
nuostatas dėl mokesčių su Direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija 
apie aplinką (Direktyva 2003/4/EB). Todėl Bendrijos institucijoms ir organams, išskyrus 
Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, tam tikromis sąlygomis leidžiama imti mokesčius.
Pastarosioms institucijoms šios nuostatos netaikomos siekiant išvengti situacijos, kai visą kitą 
informaciją pagal Reglamentą 1049/2001 šios institucijos teiktų nemokamai, o informacijos 
apie aplinką – ne.

Pakeitimas 11
9 straipsnio 4 dalis

4. Pastaboms pateikti nustatomas ne 
mažesnis kaip keturių savaičių terminas.
Jeigu organizuojami susitikimai ar 
posėdžiai, apie juos informuojama iš 
anksto, ne vėliau kaip prieš keturias
savaites. Terminai gali būti sutrumpinami 
skubiais atvejais arba kai visuomenė jau 
turėjo galimybę pateikti pastabas 
svarstomam planui ar programai.

4. Pastaboms pateikti nustatomas ne 
mažesnis kaip aštuonių savaičių terminas.
Jeigu organizuojami susitikimai ar 
posėdžiai, apie juos informuojama iš 
anksto, ne vėliau kaip prieš aštuonias
savaites. Terminai gali būti sutrumpinami 
skubiais atvejais arba kai visuomenė jau 
turėjo galimybę pateikti pastabas 
svarstomam planui ar programai. Bendrijos 
institucijos ir organai deramai atsižvelgia 
į gaunamas pastabas.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiama EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 22 pakeitimo dalis.

Pakeitimas 12
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10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Toks prašymas pateikiamas raštu ir ne 
vėliau kaip per keturias savaites po 
vėliausios iš šių datų – administracinio 
akto priėmimo, pranešimo apie jį ar jo 
paskelbimo datos, arba įtariamo neveikimo 
atveju – ne vėliau kaip per keturias
savaites nuo tos dienos, kai buvo paprašyta 
priimti administracinį aktą.  Prašyme 
nurodomi peržiūros pagrindai.

Toks prašymas pateikiamas raštu ir ne 
vėliau kaip per aštuonias savaites po 
vėliausios iš šių datų – administracinio 
akto priėmimo, pranešimo apie jį ar jo 
paskelbimo datos, arba įtariamo neveikimo 
atveju – ne vėliau kaip per aštuonias
savaites nuo tos dienos, kai buvo paprašyta 
priimti administracinį aktą. Prašyme 
nurodomi peržiūros pagrindai.

Pagrindimas

Kompromisas tarp Europos Komisijos dokumento / bendrosios pozicijos ir Parlamento 
pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 2004 4 29), teksto. Siūlomas 
keturių savaičių laikotarpis atrodo gana trumpas atsižvelgiant į tai, kiek aplinkosaugos 
sprendimų priimama Europos Bendrijoje.

Pakeitimas 13
11 straipsnio 1 dalies b punktas

b) svarbiausias jos nurodomas tikslas –
skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę;

b) svarbiausias jos nurodomas tikslas –
skatinti aplinkos apsaugą pagal aplinkos 
apsaugos teisę ir / arba skatinti tvarią 
plėtrą;

Pagrindimas

Žinant platų „Aplinkos apsaugos teisės" apibrėžimą, administraciniai veiksmai ir neveikimas 
daro poveikį ne tik aplinkos srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, bet kur 
kas didesniam organizacijų būriui, pvz., profesinėms sąjungoms.

Pakeitimas 14
11 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) ji laikosi Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnyje nustatytų pagrindinių 
principų.
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Pagrindimas

Siekiama sumažinti NVO, turinčių teisę į vidaus peržiūrą, grupę, paliekant šią teisę tik toms, 
kurios laikosi visose Europos Sąjungos valstybėse narėse pripažintų principų.

Pakeitimas 15
11 straipsnio 1 dalies cb punktas (naujas)

cb) ji per paskutinius dvejus metus veikė 
daugiau nei vienoje Europos Sąjungos 
valstybėje

Pagrindimas

Teisė į vidaus peržiūrą turi būti suteikiama tik tarptautiniu mastu dirbančioms 
nevyriausybinėms organizacijoms.

Pakeitimas 16
13 straipsnis

Prireikus Bendrijos institucijos ir organai 
savo darbo tvarkos taisykles suderina su 
šio reglamento nuostatomis. Tokie 
pataisymai įsigalioja nuo ... ∗

Prireikus Bendrijos institucijos ir organai 
savo darbo tvarkos taisykles suderina su 
šio reglamento nuostatomis. Tokie 
pataisymai įsigalioja nuo ... ∗

* pm * šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
2004 4 29), 37 pakeitimas.

Pakeitimas 17
14 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas nuo ... ∗∗. Jis taikomas praėjus ... ∗∗.

* pm * šešiems mėnesiams nuo pirmoje dalyje 
nurodytos datos.

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas EP pirmojo svarstymo, priimto 2004 m. kovo 31 d. (OL C 103E, 
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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 

  
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
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Convention to the Community institutions and bodies before ratifying the Aarhus 
Convention.1

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 
a political agreement on 20 December 2004, the Council adopted on 18 July 2005 its common 
position.2

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".

  
1   p2. of COM(2003)622 
2  doc.6273/05
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• 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 
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.


