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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zastosowania postanowień Konwencji z 
Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów 
Wspólnoty.
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (6273/2005 – C6-0000/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0622)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

(1) Prawodawstwo wspólnotowe w 
dziedzinie ochrony środowiska ma na celu 
przyczynienie się, między innymi, do 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

(1) Prawodawstwo wspólnotowe w 
dziedzinie ochrony środowiska ma na celu 
przyczynienie się, między innymi, do 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, promowania 
trwałego rozwoju oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego.

  
1 Dz.U. C 103 z 29.4.2004, str. 612.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Definicja informacji dotyczącej 
środowiska zawarta w niniejszym 
rozporządzeniu obejmuje informacje 
dotyczące stanu środowiska, niezależnie od 
ich formy. Definicja ta, która została 
dostosowana do definicji przyjętej do 
celów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska1, jest tej samej treści, co 
definicja ustanowiona w Konwencji z 
Aarhus. Definicja „dokumentu” określona 
w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
obejmuje informacje dotyczące środowiska 
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

(8) Definicja informacji dotyczącej 
środowiska zawarta w niniejszym 
rozporządzeniu obejmuje informacje 
dotyczące stanu środowiska, niezależnie od 
ich formy. Definicja ta, która została 
dostosowana do definicji przyjętej do 
celów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska2; obejmuje ona dodatkowo 
stan zaawansowania postępowań o 
naruszenie prawa wspólnotowego.
Definicja „dokumentu” określona w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
obejmuje informacje dotyczące środowiska 
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku, gdy rozporządzenie 
WE nr 1049/2001 przewiduje wyjątki, 
powinny one mieć zastosowanie, mutatis 
mutandis, do wniosków o dostęp do 
informacji dotyczących środowiska 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

(15) W przypadku, gdy rozporządzenie 
WE nr 1049/2001 przewiduje wyjątki, 
powinny one mieć zastosowanie, mutatis 
mutandis, do wniosków o dostęp do 
informacji dotyczących środowiska 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

  
1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.
2 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.
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Podstawy odmowy dostępu do informacji 
dotyczących środowiska powinny podlegać 
wykładni zawężającej, biorąc pod uwagę 
interes publiczny, któremu służy 
ujawnienie oraz to, czy wnioskowane 
informacje mają związek z emisjami do 
środowiska. Termin „interesy handlowe” 
obejmuje umowy o poufności zawarte 
przez instytucje lub organy działające jako 
władze bankowe.

Podstawy odmowy dostępu do informacji 
dotyczących środowiska powinny podlegać 
wykładni zawężającej, biorąc pod uwagę 
interes publiczny, któremu służy 
ujawnienie oraz to, czy wnioskowane 
informacje mają związek z emisjami do 
środowiska. Jednak tam, gdzie ujawnienie 
miałoby niekorzystny wpływ na 
środowisko, należy odmówić dostepu do 
informacji dotyczących środowiska.
Termin „interesy handlowe” obejmuje 
umowy o poufności zawarte przez 
instytucje lub organy działające jako 
władze bankowe.

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1 litera d) (iv a) (nowa)

(iva) stanu zaawansowania postępowań o 
naruszenie prawa wspólnotowego; 

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 1 akapit 2

Informacje udostępniane przy 
wykorzystaniu telekomunikacji 
informatycznej lub innej technologii 
elektronicznej nie muszą obejmować 
informacji zgromadzonych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, chyba 
że są one już dostępne w formie 
elektronicznej.

Informacje udostępniane przy 
wykorzystaniu telekomunikacji 
informatycznej lub innej technologii 
elektronicznej nie muszą obejmować 
informacji zgromadzonych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, chyba 
że są one już dostępne w formie
elektronicznej. Jeśli tak nie jest, należy 
jasno wskazać, gdzie informacje te można 
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znaleźć i jak je można otrzymać.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

(ba) stan zaawansowania postępowań o 
naruszenie prawa wspólnotowego;

Uzasadnienie

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

Poprawka 7
Artykuł 5 ustęp 1

1. W ramach swoich kompetencji, 
instytucje i organy Wspólnoty zapewniają, 
że zbierane przez nie informacje są 
aktualne, dokładne i porównywalne.

1. W ramach swoich kompetencji, 
instytucje i organy Wspólnoty zapewniają, 
że zbierane przez nie lub w ich imieniu
informacje są aktualne, dokładne i 
porównywalne.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 2

2. Poza wyjątkami określonymi w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
instytucje i organy Wspólnoty mogą 
odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, w przypadku gdy
ujawnienie informacji mogłoby mieć 
negatywny wpływ na ochronę środowiska, 

2. Poza wyjątkami określonymi w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
instytucje i organy Wspólnoty odmawiają 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, w przypadku gdy ujawnienie 
informacji mogłoby mieć negatywny 
wpływ na ochronę środowiska, którego 
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którego dotyczą informacje, takiego jak 
miejsca lęgowe rzadkich gatunków.

dotyczą informacje, takiego jak miejsca 
lęgowe rzadkich gatunków.

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 9
Artykuł 7

W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty otrzymuje wniosek o uzyskanie 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i w przypadku gdy informacje 
te nie znajdują się w posiadaniu tej 
instytucji lub organu Wspólnoty, informuje 
ona wnioskodawcę, najszybciej jak jest to 
możliwe, o instytucji lub organie 
Wspólnoty lub o organie władzy publicznej 
w rozumieniu dyrektywy 2003/4/WE, do 
których, zgodnie z jej wiedzą, można się 
zwrócić o udzielenie wnioskowanych 
informacji lub przekazuje wniosek 
odpowiedniej instytucji lub organowi 
Wspólnoty lub odpowiedniego organu 
władzy publicznej i informuje o tym 
wnioskodawcę.

W przypadku gdy instytucja lub organ 
Wspólnoty otrzymuje wniosek o uzyskanie 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i w przypadku gdy informacje 
te nie znajdują się w posiadaniu tej 
instytucji lub organu Wspólnoty, informuje 
ona wnioskodawcę, najszybciej jak jest to 
możliwe, lecz najpoźniej w ciągu 15 dni 
roboczych, o instytucji lub organie 
Wspólnoty lub o organie władzy publicznej 
w rozumieniu dyrektywy 2003/4/WE, do 
których, zgodnie z jej wiedzą, można się 
zwrócić o udzielenie wnioskowanych 
informacji lub przekazuje wniosek 
odpowiedniej instytucji lub organowi 
Wspólnoty lub odpowiedniego organu 
władzy publicznej i informuje o tym 
wnioskodawcę.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 10
Artykuł 7 a) (nowy)

Artykuł 7a
Opłaty

Instytucje i organy Wspólnoty nieobjęte 
rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
mogą, tam, gdzie art. 10 powyższego
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rozporządzenia nie ma zastosowania, 
wprowadzić rozsądne opłaty za udzielanie 
informacji. Powinny one ogłosić i 
udostępnić wnioskodawcom stawki opłat, 
jakie mogą być pobierane, wskazując 
okoliczności, w których można je pobierać 
lub od nich odstąpić i kiedy udzielenie 
informacji jest uwarunkowane 
wcześniejszym uregulowaniem tejże 
opłaty.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 11
Artykuł 9 ustęp 4

4. Należy ustanowić termin do 
otrzymywania uwag, wynoszący co 
najmniej cztery tygodnie. Tam gdzie 
organizowane są spotkania lub rozprawy, 
należy o nich zawiadomić z co najmniej 
czterotygodniowym wyprzedzeniem. 
Terminy mogą być skracane w pilnych 
przypadkach lub gdy społeczeństwo miało 
już wcześniej możliwość przedstawienia 
uwag na temat danego planu lub programu.

4. Należy ustanowić termin do 
otrzymywania uwag, wynoszący co 
najmniej osiem tygodni. Tam gdzie 
organizowane są spotkania lub rozprawy, 
należy o nich zawiadomić z co najmniej 
ośmiotygodniowym wyprzedzeniem. 
Terminy mogą być skracane w pilnych 
przypadkach lub gdy społeczeństwo miało 
już wcześniej możliwość przedstawienia 
uwag na temat danego planu lub programu.
Instytucje i organy wspólnotowe 
odpowiednio uwzględniają otrzymane 
uwagi.

Uzasadnienie

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

Poprawka 12
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 2
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Wniosek taki musi być sporządzony na 
piśmie w terminie nie przekraczającym 
czterech tygodni od daty przyjęcia aktu 
administracyjnego, powiadomienia o nim, 
lub jego opublikowania, w zależności od 
tego która z tych dat będzie późniejsza, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania, czterech
tygodni od daty, kiedy taki akt 
administracyjny był wymagany. Wniosek 
powinien wskazywać podstawy odwołania.

Wniosek taki musi być sporządzony na 
piśmie w terminie nie przekraczającym 
ośmiu tygodni od daty przyjęcia aktu 
administracyjnego, powiadomienia o nim, 
lub jego opublikowania, w zależności od 
tego która z tych dat będzie późniejsza, lub 
w przypadku zarzutu zaniechania, ośmiu
tygodni od daty, kiedy taki akt 
administracyjny był wymagany. Wniosek 
powinien wskazywać podstawy odwołania.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 13
Artykuł 11 ustęp 1 litera b)

(b) podstawowym określonym celem jej 
działalności jest promowanie ochrony 
środowiska w kontekście prawa ochrony 
środowiska;

(b) podstawowym określonym celem jej 
działalności jest promowanie ochrony 
środowiska w kontekście prawa ochrony 
środowiska i/lub promowanie trwałego 
rozwoju;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 14
Artykuł 11 ustęp 1 litera (c a) (nowa)

(ca) przestrzega podstawowych zasad 
określonych w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 15
Artykuł 11 ustęp 1 litera (c b) (nowa)

(cb) w ciągu ostatnich dwóch lat działała 
w więcej niż jednym kraju Unii 
Europejskiej;

Uzasadnienie

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

Poprawka 16
Artykuł 13

Tam gdzie jest to konieczne, instytucja lub 
organ Wspólnoty dostosowuje swój 
regulamin wewnętrzny do przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Takie 
dostosowania wchodzą w życie z dniem 
…..*

*pm

Tam gdzie jest to konieczne, instytucja lub 
organ Wspólnoty dostosowuje swój 
regulamin wewnętrzny do przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Takie 
dostosowania wchodzą w życie z dniem 
…..*
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

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

Poprawka 17
Artykuł 14 ustęp 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
…..*

*pm

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
…..*

* Sześć miesięcy od daty, o której mowa w 
ustępie pierwszym.

Uzasadnienie

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

  
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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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 
Community institutions and bodies discretion, they should be obliged to refuse access to 
information in theses cases. The amendment has therefore been re-tabled. 

  
1 doc.6273/05
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• 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. 


