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PR_COD_2am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6273/2005 – C6-0000/2005),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(2003)0622)2,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v znení zmien a doplnení;

2. poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Cieľom právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia 
je okrem iného prispievať k zachovaniu, 
ochrane a zlepšovaniu kvality životného 
prostredia a k ochrane ľudského zdravia.

(1) Cieľom právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia 
je okrem iného prispievať k zachovaniu, 
ochrane a zlepšovaniu kvality životného 
prostredia, podpore trvalo udržateľného 
rozvoja a k ochrane ľudského zdravia.

Odôvodnenie

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 

  
1 Ú. v. C 103 E, 29. 4. 2004, s. 612.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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also that environmental protection should be integrated into Community policies in order to 
achieve sustainable development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Definícia informácie o životnom 
prostredí v tomto nariadení zahŕňa 
informáciu o stave životného prostredia v 
akejkoľvek forme. Táto definícia, ktorá
bola zosúladená s definíciou prijatou v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí, má rovnaký obsah ako definícia 
uvedená v Aarhuskom dohovore.
Definícia „dokument“ v nariadení (ES) č. 
1049/2001 zahŕňa informáciu o životnom 
prostredí, ako je definovaná v tomto 
nariadení.

(8) Definícia informácie o životnom 
prostredí v tomto nariadení zahŕňa 
informáciu o stave životného prostredia v 
akejkoľvek forme. Táto definícia bola 
zosúladená s definíciou prijatou v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 
z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k 
informáciám o životnom prostredí;
obsahuje dodatočne stupeň pokroku v 
rokovaniach pri porušení právnych 
predpisov Spoločenstva. Definícia 
„dokument“ v nariadení (ES) č. 1049/2001 
zahŕňa informáciu o životnom prostredí, 
ako je definovaná v tomto nariadení.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 15

(15) Ak nariadenie (ES) č. 1049/2001 
ustanovuje výnimky, mali by sa obdobne 
uplatňovať žiadosti o prístup k 
informáciám o životnom prostredí na 
základe tohto nariadenia. Dôvody 
zamietnutia s ohľadom na prístup k 
informáciám o životnom prostredí by sa 
mali vykladať reštriktívnym spôsobom 
zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí. Výraz „obchodné záujmy” sa 
vzťahuje na dohody o utajení uzavreté 
inštitúciami alebo orgánmi konajúcimi ako 

(15) Ak nariadenie (ES) č. 1049/2001 
ustanovuje výnimky, mali by sa obdobne 
uplatňovať žiadosti o prístup k 
informáciám o životnom prostredí na 
základe tohto nariadenia.  Dôvody 
zamietnutia s ohľadom na prístup k 
informáciám o životnom prostredí by sa 
mali vykladať reštriktívnym spôsobom 
zohľadňujúc verejný záujem, ktorému 
zverejnenie slúži a či sa požadované 
informácie týkajú emisií v životnom 
prostredí. V prípade, ak by však 
zverejnenie nepriaznivo ovplyvnilo životné 
prostredie, mal by sa prístup k 
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banky. informáciám o životnom prostredí 
odmietnuť. V prípade, ak by však 
zverejnenie nepriaznivo ovplyvnilo životné 
prostredie, mal by sa prístup k informáciám 
o životnom prostredí odmietnuť.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 1 písmeno d, iv a (nový)

(iva) stupni pokroku v rokovaniach o 
porušení právnych predpisov 
Spoločenstva;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 1 pododsek 2

Informácie sprístupnené prostriedkami 
počítačovej telekomunikačnej a/alebo
elektronickej techniky nemusia obsahovať 
informácie zhromaždené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
pokiaľ sú už dostupné v elektronickej 
forme.

Informácie sprístupnené prostriedkami 
počítačovej telekomunikačnej a (alebo)
elektronickej techniky nemusia obsahovať 
informácie zhromaždené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
pokiaľ sú už dostupné v elektronickej 
forme. V opačnom prípade sa jasne 
uvedie, kde možno tieto informácie nájsť 
a ako ich možno získať.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 2 bod ba (nový)

(ba) stupni pokroku v rokovaniach o 
porušení právnych predpisov 
Spoločenstva;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 1

1. Inštitúcie a orgány Spoločenstva v 
rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečia, aby 
každá nimi zostavená informácia bola 
aktuálna, presná a porovnateľná.

1. Inštitúcie a orgány Spoločenstva v 
rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečia, aby 
každá nimi alebo v ich mene zostavená 
informácia bola aktuálna, presná a 
porovnateľná.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 2

2. Okrem výnimiek ustanovených v článku 
4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu
inštitúcie a orgány Spoločenstva 
odmietnuť prístup k informáciám o 
životnom prostredí, ak by ich zverejnenie 
mohlo nepriaznivo ovplyvniť ochranu 
životného prostredia, ktorej sa informácie 
týkajú, napríklad miesta rozmnožovania 
vzácnych druhov.

2. Okrem výnimiek ustanovených v článku 
4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 odmietnu
inštitúcie a orgány Spoločenstva prístup k 
informáciám o životnom prostredí, ak by 
ich zverejnenie mohlo nepriaznivo 
ovplyvniť ochranu životného prostredia, 
ktorej sa informácie týkajú, napríklad 
miesta rozmnožovania vzácnych druhov.

Odôvodnenie

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. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7

Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
dostane žiadosť o prístup k informáciám o 
životnom prostredí a ak tieto informácie 
neuchovávajú inštitúcie alebo orgány 
Spoločenstva, informuje v zmysle smernice 
2003/4/ES čo najskôr žiadateľa o inštitúcii 
alebo orgáne Spoločenstva alebo orgáne 
verejnej moci, od ktorého možno žiadať 
informácie alebo žiadosť postúpi príslušnej 
inštitúcii alebo orgánu Spoločenstva alebo 
orgánu verejnej moci a podľa toho 
žiadateľa informuje.

Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva 
dostane žiadosť o prístup k informáciám o 
životnom prostredí a ak tieto informácie 
neuchovávajú inštitúcie alebo orgány 
Spoločenstva, informuje v zmysle smernice 
2003/4/ES čo najskôr, ale aspoň do 15 
pracovných dní, žiadateľa o inštitúcii alebo 
orgáne Spoločenstva alebo orgáne verejnej 
moci, od ktorého možno žiadať informácie 
alebo žiadosť postúpi príslušnej inštitúcii 
alebo orgánu Spoločenstva alebo orgánu 
verejnej moci a podľa toho žiadateľa 
informuje.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 a (nový)

Článok 7a
Poplatky

Inštitúcie a orgány Spoločenstva, na ktoré 
sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 
1049/2001 môžu v prípade, v ktorom nie je 
uplatniteľný článok 10 nariadenia, 
požadovať primeraný poplatok za 
poskytnutie informácií. Uverejnia a 
sprístupnia žiadateľom prehľad 
poplatkov, ktoré sa môžu vyberať alebo 
odpustiť, s uvedením okolností, za ktorých 
sa môžu vyberať alebo odpustiť a za 
ktorých je poskytnutie informácií 
podmienené úhradou takéhoto poplatku 
vopred.

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 9 odsek 4

4. Na prijímanie pripomienok sa stanoví 
lehota aspoň štyroch týždňov. Keď sa 
organizujú stretnutia alebo prejednávania, 
treba na ne upozorniť aspoň štyri týždne
vopred. V naliehavých prípadoch, alebo ak 
už verejnosť mala možnosť 
pripomienkovať daný plán alebo program, 
možno lehotu skrátiť.

4. Na prijímanie pripomienok sa stanoví 
lehota aspoň ôsmich týždňov.  Keď sa 
organizujú stretnutia alebo prejednávania, 
treba na ne upozorniť aspoň osem týždňov
vopred.  V naliehavých prípadoch, alebo ak 
už verejnosť mala možnosť 
pripomienkovať daný plán alebo program, 
možno lehotu skrátiť. Inštitúcie a orgány 
Spoločenstva náležite zohľadnia doručené 
pripomienky.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 10 odsek 1 pododsek 2

Takáto žiadosť musí byť predložená 
písomne a v lehote najneskôr do štyroch
týždňov po prijatí, oznámení alebo 
publikovaní správneho aktu, podľa toho čo 
nastane najneskôr, alebo v prípade údajnej 
nečinnosti štyri týždne po dni, kedy bol 
správny akt požadovaný. Žiadosť musí 
obsahovať dôvody na preskúmanie.

Takáto žiadosť musí byť predložená 
písomne a v lehote najneskôr do ôsmich
týždňov po prijatí, oznámení alebo 
publikovaní správneho aktu, podľa toho čo 
nastane najneskôr, alebo v prípade údajnej 
nečinnosti osem týždňov po dni, keď bol 
správny akt požadovaný.  Žiadosť musí 
obsahovať dôvody na preskúmanie.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Článok 11 odsek 1 bod b

(b) jej prvoradým uvedeným cieľom je 
presadzovanie ochrany životného 
prostredia v rámci práva životného 
prostredia;

(b) jej prvoradým uvedeným cieľom je 
presadzovanie ochrany životného 
prostredia v rámci práva životného 
prostredia a (alebo) podpora trvalo 
udržateľného rozvoja;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 11 odsek 1 bod ca (nový)

(ca) dodržiava základné zásady stanovené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 11 odsek 1 bod cb (nový)

(cb) pôsobí vo viac ako jednej krajine 
Európskej únie;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 13

V prípade potreby inštitúcie a orgány 
Spoločenstva upravia svoje rokovacie 
poriadky podľa ustanovení tohto 
nariadenia. Tieto úpravy nadobudnú 
účinnosť od …∗.

V prípade potreby inštitúcie a orgány 
Spoločenstva upravia svoje rokovacie 
poriadky podľa ustanovení tohto 
nariadenia.  Tieto úpravy nadobudnú 
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účinnosť od …∗.
* popoludnia * Dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 14 odsek 2

Uplatňuje sa od …∗. Uplatňuje sa od ...*.
* popoludnia * šiestich mesiacov od dátumu uvedenom 

v prvom odseku.

Odôvodnenie

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

hjghg
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EXPLANATORY STATEMENT

I. General context

"The protection of the right of every person of present and future generations to live in an 
environment adequate to his or her health and well-being" is the ultimate objective of the 
UN/ECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), signed in 1998 by the 
European Community, together with the fifteen Member States. This objective shall be 
reached by allowing the public to become more involved in environmental matters and to 
actively contribute to improved preservation and protection of the environment.
The Convention, which entered into force in October 2001, is built on three main pillars:
access to information, public participation in decision-making and access to justice in 
environmental matters.

The European Community has already adopted several legislative instruments in order to 
fulfil its obligation to implement the Aarhus Convention, especially Directive 2003/4/EC on 
public access to information in environmental matters1 and Directive 2003/35/EC providing 
for public participation in the drawing up of certain plans and programmes2.

The proposal on a draft Regulation on the application of the provisions of the Aarhus 
Convention to EC institutions and bodies3 - submitted by the Commission alongside a draft 
decision on the conclusion of the Aarhus Convention4 - is a horizontal instrument, which 
envisages the application of all three pillars of the Convention and is supposed to complement 
existing legislation (such as Regulation No 1049/2001 regarding public access to documents 
of the European Parliament, the Council and the Commission5). At the same time the 
Commission presented a draft directive on access to justice in environmental matters6.

The Commission argued that the provisions of the Convention were more detailed and that the 
scope was broader than existing Community legislation and that therefore, the Community 
should adopt the Regulation in order to fully apply the requirements of the Aarhus 
Convention to the Community institutions and bodies before ratifying the Aarhus 
Convention.7

However, as this view was not shared by the Council, the European Community ratified the 
Convention on 17 February 2005 and became a party at the second Meeting of the Parties 

  
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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(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 
Community institutions and bodies discretion, they should be obliged to refuse access to 

  
1  doc.6273/05
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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.


