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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/35/EB
2003 m. gegužės 26 d.
nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies
keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į
teismus
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(5)

1998 m. birželio 25 d. Bendrija pasirašė JT/EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvenciją). Bendrijos teisė turėtų
būti tinkamai suderinta su ta konvencija numatant Bendrijai ją ratifikuoti.

(6)

Vienas iš Orhuso konvencijos tikslų - siekimas užtikrinti
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais teises, kad būtų geriau saugoma teisė
gyventi aplinkoje, tinkamoje žmonių sveikatai ir gerovei.

(7)

Orhuso konvencijos 6 straipsnis nustato visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečių veiklos rūšių,
išvardytų prie jos pridedamame priede, ir ten neišvardytų
veiklos rūšių, kurios gali turėti didelį poveikį aplinkai.

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
175 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą (1),
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ( ),
3

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (4) ir
atsižvelgdami į 2003 m. sausio 15 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,
kadangi:
(1)

Bendrijos teisės aktais aplinkosaugos srityje siekiama
padėti išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir saugoti žmonių sveikatą.

(2)

Bendrijos teisės aktai aplinkosaugos srityje apima nuostatas viešosios valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms
priimti sprendimus, kurie gali turėti didelį poveikį aplinkai, taip pat asmenų sveikatai ir gerovei.

(8)

Orhuso konvencijos 7 straipsnis nustato visuomenės dalyvavimą rengiant su aplinka susijusius planus ir programas.

Veiksmingas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus sudaro palankias sąlygas visuomenei reikšti nuomonę, o sprendimų priėmėjams atsižvelgti į jos nuomones ir
interesus, kurie gali būti svarbūs tiems sprendimams, kartu
didindamas atskaitomybę ir sprendimų priėmimo proceso
skaidrumą bei visuomenės informuotumą aplinkos klausimais ir paramą priimtiems sprendimams.

(9)

Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 ir 4 dalys nustato galimybę imtis veiksmų teismo ar kita tvarka siekiant užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo materialinį ar procesinį teisėtumą atsižvelgiant į Konvencijos 6 straipsnio
nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo.

(10)

Tam tikros direktyvos aplinkosaugos srityje, kurios reikalauja, jog valstybės narės rengtų su aplinkosauga susijusius
planus ir programas, bet kuriose nėra pakankamai nuostatų dėl visuomenės dalyvavimo, turėtų būti iš dalies
pakeistos, kad būtų užtikrintas visuomenės dalyvavimas,
atitinkantis Orhuso konvencijos, ypač jos 7 straipsnio,
nuostatas. Kiti atitinkami Bendrijos teisės aktai jau nustato
visuomenės dalyvavimą rengiant planus ir programas, o
ateityje Orhuso konvenciją atitinkantys visuomenės dalyvavimo reikalavimai bus iš pat pradžių įtraukiami į atitinkamus teisės aktus.

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Dėl to dalyvavimas, įskaitant asociacijų, organizacijų ir grupių, ypač aplinkosaugą skatinančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, turėtų būti atitinkamai puoselėjamas,
taip pat, inter alia, skatinant visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais.
OL C 154 E, 2001 5 29, p. 123.
OL C 221, 2001 8 7, p. 65.
OL C 357, 2001 12 14, p. 58.
2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 112,
2002 5 9, p. 123 (E)), 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos bendroji
pozicija (OL 170 E, 2002 7 16, p. 22) ir 2002 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2003 m. sausio 30 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2003 m.
kovo 4 d. Tarybos sprendimas.
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1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai
vertinimo (1) ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (2)
turėtų būti iš dalies pakeistos, kad visiškai derintųsi su
Orhuso konvencijos, ypač su jos 6 straipsnio ir 9 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatomis.
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apie visus pasiūlymus rengti tokius planus ar programas arba
juos keisti ar peržiūrėti ir kad visuomenei būtų prieinama atitinkama informacija apie tokius siūlymus, įskaitant, inter alia,
informaciją apie teisę dalyvauti priimant sprendimus ir apie
kompetentingą instituciją, kuriai gali būti pateiktos pastabos
ar klausimai;
b) visuomenė turėtų teisę pareikšti pastabas ir nuomones, kol
visos pasirinkimo galimybės yra galimos dar iki priimant
sprendimus dėl tų planų ir programų;

(12)

siūlomos veiklos tikslo, būtent - prisidėti prie įsipareigojimų, atsirandančių pagal Orhuso konvenciją, įgyvendinimo,
valstybės narės negali pakankamai pasiekti, o dėl veiklos
masto arba veiksmingumo jie gali būti geriau pasiekti
Bendrijos lygmeniu, todėl Bendrija gali imtis priemonių
pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo
principą šia direktyva nesiekiama daugiau negu reikia tiems
tikslams įvykdyti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Tikslas
Šios direktyvos tikslas - prisidėti prie įsipareigojimų, atsirandančių pagal Orhuso konvenciją, įgyvendinimo, pirmiausia:
a) nustatant visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su
aplinka susijusius planus ir programas;
b) gerinant visuomenės dalyvavimą ir įtvirtinant nuostatas dėl
teisės kreiptis į teismus pagal Tarybos direktyvas 85/337/EEB
ir 96/61/EB.

c) priimant tuos sprendimus būtų deramai atsižvelgiama į visuomenės dalyvavimo rezultatus;
d) išnagrinėjus visuomenės pareikštas pastabas ir nuomones,
kompetentinga institucija tinkamai stengtųsi informuoti
visuomenę apie priimtus sprendimus ir motyvus bei aplinkybes, kuriais tie sprendimai yra pagrįsti, įskaitant informaciją
apie visuomenės dalyvavimą.
3. Valstybės narės nustato visuomenės dalį, turinčią teisę dalyvauti šio straipsnio 2 dalies tikslais, įskaitant atitinkamas nevyriausybines organizacijas, atitinkančias nacionalinės teisės nustatytus reikalavimus ir skatinančias aplinkosaugą.
Kad visuomenė galėtų pasirengti ir veiksmingai dalyvauti, valstybės narės nustato išsamesnes visuomenės dalyvavimo priemones
pagal šį straipsnį.
Turi būti numatomi pagrįsti terminai, kad kiekvienam pagal šį
straipsnį reikalingam visuomenės dalyvavimo etapui būtų skiriama pakankamai laiko.
4. Šis straipsnis netaikomas planams ir programoms, rengiamiems vieninteliu tikslu – panaudoti juos nacionalinei gynybai,
arba kurių imamasi civilinių avarinių situacijų atveju.

2 straipsnis
Visuomenės dalyvavimas rengiant planus ir programas
1. Šiame straipsnyje „visuomenė“ - tai vienas ar daugiau fizinių ar
juridinių asmenų ir pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką jų
asociacijos, organizacijos ar grupės.
2. Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei iš anksto būtų suteikiamos veiksmingos galimybės dalyvauti rengiant ir keičiant ar
peržiūrint planus ir programas, reikalaujamas parengti pagal
I priede išvardytas nuostatas.
Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad:
a) visuomenė arba viešais skelbimais, arba kitomis tinkamomis
priemonėmis, tokiomis kaip elektroninės visuomenės informavimo priemonės, jei jos prieinamos, būtų informuojama

(1) OL L 175, 1985 7 5, p. 40. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Direktyva 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14, p. 5).
(2) OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

5. Šis straipsnis netaikomas I priede išvardytiems planams ir
programoms, dėl kurių visuomenės dalyvavimo tvarka yra
nustatyta pagal 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų
pasekmių aplinkai vertinimo (3) arba pagal 2000 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (4).

3 straipsnis
Direktyvos 85/337/EEB dalinis pakeitimas
Direktyva 85/337/EEB iš dalies keičiama taip:
1) 1 straipsnio 2 dalyje pridedami šie apibrėžimai:

(3) OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
(4) OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).
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„visuomenė“ - tai vienas arba daugiau fizinių ar juridinių
asmenų ir pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos ar grupės;
„suinteresuota visuomenė“- tai visuomenė, kuriai turėjo ar
gali turėti poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimų
aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba kuri yra ja
suinteresuota ta tvarka; šiame apibrėžime nevyriausybinės
organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios
reikalavimus pagal nacionalinę teisę, yra laikomos
suinteresuotomis; “;

2) 1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Valstybės narės gali, jei taip numato nacionaliniai teisės
aktai, kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios direktyvos projektams, rengiamiems nacionalinės gynybos tikslais,
jei jos mano, kad toks taikymas turėtų neigiamą poveikį
tokiems tikslams.“;
3) 2 straipsnio 3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

15/7 t.

g) duomenis apie visuomenės dalyvavimo priemones,
parengtas pagal šio straipsnio 5 dalį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad tinkamais terminais suinteresuota visuomenė galėtų susipažinti su:

a) pagal 5 straipsnį surinkta informacija;

b) pagal nacionalinės teisės aktus - svarbiausiomis ataskaitomis ir pasiūlymais, pateiktais kompetentingai institucijai
ar institucijoms tuo metu, kai suinteresuota visuomenė yra
informuota pagal šio straipsnio 2 dalį;

c) pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybių gauti
informaciją aplinkos klausimais (*) - šio straipsnio 2 dalyje
nenurodyta informacija, kuri yra svarbi priimant sprendimą pagal 8 straipsnį ir kuri tampa prieinama po to, kai
suinteresuota visuomenė buvo informuota pagal šio
straipsnio 2 dalį.

„a) svarsto, ar būtų tinkama kita vertinimo forma;
b) supažindina suinteresuotą visuomenę su informacija,
gauta naudojant kitas a punkte nurodytas vertinimo formas, informacija apie padarytą išimtį - procedūros netaikymą ir netaikymo motyvus.“;
4) 6 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos šiomis dalimis:
„2. Atliekant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūras, visuomenė arba viešais
skelbimais, arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis,
jei jos prieinamos, iš anksto ir vėliausiai tada, kai tik informacija gali būti pagrįstai teikiama, yra informuojama apie:

4. Suinteresuotai visuomenei sudaromos išankstinės ir veiksmingos palankios galimybės dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje
nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose ir tuo tikslu ji turi teisę reikšti pastabas ir nuomones,
kol kompetentingai institucijai ar institucijoms visos pasirinkimo galimybės yra atviros prieš priimant sprendimą dėl leidimo suteikimo vykdyti planuojamą veiklą.

5. Išsamias visuomenės informavimo (pavyzdžiui, informavimą skelbimais tam tikru spinduliu ar skelbimais vietiniuose
laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuota visuomene
(pavyzdžiui, rašytiniais teikimais ar visuomenės apklausos
būdu) priemones nustato valstybės narės.

a) prašymą dėl leidimo vykdyti planuojamą veiklą;
b) tai, kad projektui taikoma poveikio aplinkai vertinimo
procedūra ir atitinkamais atvejais apie tai, kad taikomas
7 straipsnis;
c) duomenis apie institucijas, atsakingas už sprendimo priėmimą, tas, iš kurių gali būti gaunama atitinkama informacija, tas, kurioms gali būti teikiamos pastabos ar klausimai, ir pastabų ar klausimų pateikimo tvarkaraščio
duomenis;
d) galimų sprendimų pobūdį arba, jei jau toks yra, sprendimo
projektą;
e) apie pagal 5 straipsnį surinktos informacijos prieinamumą;
f)

atitinkamos informacijos gavimo laiką, vietą ir būdą;

6. Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal šio straipsnio nuostatas, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai.
(*) OL L 41, 2003 2 14, p. 26.“

5) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:
„1. Jeigu valstybė narė žino, kad koks nors projektas gali
turėti didelį poveikį kitos valstybės narės aplinkai, arba
jeigu valstybė narė, kurios aplinka gali patirti tokį poveikį,
to prašo, valstybė narė, kurios teritorijoje tą projektą ketinama įgyvendinti, kuo skubiau ir ne vėliau kaip tuo metu,
kai ji informuoja savo visuomenę, siunčia tai poveikį
galinčiai patirti valstybei narei, inter alia:
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a) projekto aprašymą kartu su visa turima informacija
apie galimą tarpvalstybinį poveikį;
b) informaciją apie numatomo priimti sprendimo pobūdį,
ir suteikia tai kitai valstybei narei pakankamai laiko, kad ji
galėtų nurodyti, ar ji ketina dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje
nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose, ir gali įtraukti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą
informaciją.
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Valstybės narės, su kuriomis buvo konsultuojamasi, užtikrina, kad ta informacija būtų tinkamu būdu prieinama
suinteresuotai visuomenei jų teritorijoje.“;
7) įterpiamas šis straipsnis:
„10a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę
teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai:
a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai;

2. Jei valstybė narė, kuri gauna informaciją pagal šio
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad ji ketina dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais
priėmimo procedūrose, valstybė narė, kurios teritorijoje
ketinama tą projektą įgyvendinti, siunčia, jei ji to nėra
padariusi, galinčiai patirti poveikį valstybei narei informaciją, reikalaujamą pateikti pagal 6 straipsnio 2 dalį ir prieinamą pagal 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktus.“;
b) 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Išsamias šio straipsnio įgyvendinimo priemones gali
nustatyti atitinkamos valstybės narės, o jos turi būti tokios,
kad leistų suinteresuotai visuomenei galinčios patirti
poveikį valstybės narės teritorijoje veiksmingai dalyvauti
2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose.“;
6) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Priėmusi sprendimą leisti ar neleisti vykdyti planuojamą veiklą, kompetentinga institucija ar institucijos atitinkama tvarka informuoja apie jį visuomenę ir pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama ši informacija:
— sprendimo turinys ir su juo susijusios sąlygos,
— apsvarsčius suinteresuotos visuomenės išreikštą susirūpinimą ir nuomones - pagrindiniai motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant informaciją apie visuomenės dalyvavimą,
— prireikus, pagrindinių priemonių didesniems neigiamiems padariniams išvengti, sumažinti ir, jei galima,
kompensuoti aprašymas.“;
b) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Kompetentinga institucija ar institucijos informuoja
kiekvieną valstybę narę, su kuria konsultavosi pagal
7 straipsnį, perduodama jai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės
administracinio proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos,
turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų
sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą
taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar
procesinį teisėtumą.
Valstybės narės nustato, kuriame etape sprendimai, veikimas
ar neveikimas gali būti ginčijami.
Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato
valstybės narės, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai
visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Šiuo tikslu
kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas pakankamu šio straipsnio a punkto prasme. Tokia
organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali būti
pažeistos, šio straipsnio b punkto prasme.
Šio straipsnio nuostatos neatmeta preliminaraus peržiūrėjimo
administracinėje institucijoje galimybės ir neturi poveikio reikalavimui išnaudoti administracinio peržiūrėjimo procedūras
prieš imantis peržiūrėjimo procedūrų teismo tvarka, jei to reikalauja nacionalinė teisė.
Bet kuri tokia procedūra turi būti teisinga, nešališka, savalaikė
ir ne pernelyg brangi.
Siekdamos toliau didinti šios direktyvos nuostatų veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę į administracinio ir teisminio peržiūrėjimo procedūras.“;
8) I priede pridedamas šis punktas:
„22. Kiekvienas šiame priede išvardytų projektų pakeitimas ar
išplėtimas tais atvejais, kai pats toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius,
jei jie yra nustatyti.“;
9) II priede Nr. 13 pirmos įtraukos pabaigoje pridedama:
„(pakeitimas ar išplėtimas, neįtrauktas į I priedą)“.
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a) sprendimo turinys, įskaitant leidimo ir jo suteikimo
sąlygų bei paskesnių atnaujinimų kopiją; ir

Direktyvos 96/61/EB dalinis pakeitimas
Direktyva 96/61/EB iš dalies keičiama taip:
1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 10 punkto b papunktyje pridedamas šis sakinys:
„Šiame apibrėžime kiekvienas eksploatavimo pakeitimas ar
išplėtimas yra laikomas esminiu, jei tas pakeitimas ar išplėtimas pats atitinka I priede nustatytus ribinius dydžius, jei
tokie dydžiai yra nustatyti.“;

b) ištyrus suinteresuotos visuomenės pareikštus būgštavimus ir nuomones - motyvai ir svarstymai, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant informaciją apie visuomenės dalyvavimą.“;
4) įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis
Teisė kreiptis į teismus

b) pridedami šie punktai:
„13. „Visuomenė“ - tai vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinės teisės aktus ar
praktiką jų asociacijos, organizacijos ar grupės.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę
teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai:
a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai;

14. „Suinteresuota visuomenė“ -tai visuomenė, kuriai
turėjo poveikio ar gali turėti poveikio sprendimo
išduoti arba atnaujinti leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba kuri juo yra suinteresuota; šiame apibrėžime nevyriausybinės organizacijos, skatinančios
aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal
nacionalinę teisę, yra laikomos suinteresuotomis.“;
2) 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje pridedama ši įtrauka:

b) pareikšdami teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos,
turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų
sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą
taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar
procesinį teisėtumą.

„– apibūdintos išnagrinėtos pagrindinės alternatyvos, jei jų
yra.“;
3) 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotai visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir veiksmingos palankios
sąlygos dalyvauti procedūroje:
—

išduodant leidimą naujiems įrenginiams,

—

išduodant leidimą kiekvienam esminiam įrenginio
eksploatavimo pakeitimui,

—

atnaujinant leidimą įrenginiui arba jo leidimo sąlygas
pagal 13 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką.

Tokiam dalyvavimui taikoma V priede nustatyta procedūra.“;

Valstybės narės nustato, kuriame etape sprendimai, veikimas
ar neveikimas gali būti užginčijami.

Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato
valstybės narės, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai
visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Šiuo tikslu
kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios
2 straipsnio 14 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra
laikomas pakankamu šio straipsnio a punkto tikslu. Tokia
organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali būti
pažeistos, šio straipsnio b punkto tikslu.

Šio straipsnio nuostatos neatmeta preliminaraus peržiūrėjimo
administracinėje institucijoje galimybės ir neturi poveikio reikalavimui išnaudoti administracinio peržiūrėjimo procedūras
prieš imantis peržiūrėjimo procedūrų teismo tvarka, jei to reikalauja nacionalinė teisė.

Bet kuri tokia procedūra turi būti sąžininga, teisinga, savalaikė
ir ne pernelyg brangi.

b) pridedama ši dalis:
„5. Priėmusi sprendimą, kompetentinga institucija atitinkama tvarka informuoja visuomenę ir pasirūpina, kad
visuomenei būtų prieinama ši informacija:

Siekdamos toliau didinti šios direktyvos nuostatų veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę į administracinio ir teisminio peržiūrėjimo procedūras.“;
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5) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Jeigu valstybė narė žino, kad kokio nors įrenginio eksploatavimas gali turėti didelį neigiamą poveikį kitos valstybės narės aplinkai, arba jeigu valstybė narė, kuri gali būti
stipriai paveikta, to prašo, valstybė narė, kurios teritorijoje
buvo pateiktas prašymas leidimui gauti pagal 4 straipsnį
arba 12 straipsnio 2 dalį, perduoda bet kurią pagal V priedą
reikalaujamą pateikti ar skelbti informaciją kitai valstybei
narei tuo pat metu, kada ji suteikia savo piliečiams galimybę susipažinti su šia informacija. Tokia informacija yra
pagrindas visų konsultacijų, kurios reikalingos dvišaliams
valstybių narių santykiams, grindžiamiems abipusiškumu
ir lygiateisiškumu, palaikyti.“;
b) pridedamos šios dalys:
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įgytą taikant šią direktyvą, prie tokio pranešimo prireikus
pridedami šios direktyvos dalinio pakeitimo pasiūlymai.
Konkrečiai Komisija apsvarstys galimybę išplėsti šios direktyvos
taikymo sritį kitiems su aplinkosauga susijusiems planams ir
programoms.

6 straipsnis
Įgyvendinimas
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie,
įsigalioję iki 2005 m. birželio 25 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos
nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.
Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

„3. Kompetentingai institucijai priimant sprendimą dėl leidimo išdavimo turi būti atsižvelgiama į konsultacijų pagal
šio straipsnio 1 ir 2 dalis rezultatus.

7 straipsnis
Įsigaliojimas

4. Kompetentinga institucija kiekvienai valstybei narei, su
kuria buvo konsultuotasi pagal šio straipsnio 1 dalį, praneša apie sprendimą, priimtą dėl leidimo išdavimo, ir siunčia jai 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją. Ta valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrindama, kad su
ta informacija atitinkamu būdu galėtų susipažinti suinteresuota visuomenė jos teritorijoje.“;

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame
leidinyje dieną.

8 straipsnis
Adresatai

6) pridedamas V priedas, pateiktas šios direktyvos II priede.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
5 straipsnis

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 26 d.

Pranešimas ir peržiūra
Iki 2009 m. birželio 25 d. Komisija Europos Parlamentui ir
Tarybai siunčia pranešimą apie šios direktyvos taikymą ir
veiksmingumą. Siekiant toliau integruoti aplinkosaugos
reikalavimus, pagal Sutarties 6 straipsnį ir atsižvelgiant į patirtį,

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

P. COX

G. DRYS
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I PRIEDAS
2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PLANŲ IR PROGRAMŲ NUOSTATOS

a) 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (1) 7 straipsnio 1 dalis;
b) 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyvos 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų
medžiagų (2), 6 straipsnis;
c) 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio
šaltinių (3) 5 straipsnio 1 dalis;
d) 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (4) 6 straipsnio 1 dalis;
e) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (5)
14 straipsnis;
f) 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (6)
8 straipsnio 3 dalis.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 96/350/EB (OL L 135,
1996 6 6, p. 32).
OL L 78, 1991 3 26, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/101/EB (OL L 1, 1999 1 5,
p. 1).
OL L 375, 1991 12 31, p. 1.
OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).
OL L 365, 1994 12 31, p. 10.
OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
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II PRIEDAS
Direktyvoje 96/61/EB pridedamas šis priedas:
„V PRIEDAS
Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus
1.

Sprendimo priėmimo procese visuomenė (viešais skelbimais arba kitomis atitinkamomis priemonėmis,
pavyzdžiui, elektroninėmis masinėmis informacijos priemonėmis, jei jos prieinamos) iš anksto ir vėliausiai,
kai tik informacija gali būti pagrįstai teikiama, informuojama apie:
a) prašymą dėl leidimo arba atitinkamais atvejais pasiūlymą atnaujinti leidimą ar leidimo sąlygas pagal
15 straipsnio 1 dalį, įskaitant 6 straipsnio 1 dalyje išvardytų elementų aprašymą;
b) kur taikytina, tai, kad sprendimui taikomas nacionalinis ar tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas
arba konsultavimasis su valstybėmis narėmis pagal 17 straipsnį;
c) kompetentingas institucijas, atsakingas už sprendimo priėmimą, tas, iš kurių gali būti gaunama
atitinkama informacija, tas, kurioms gali būti teikiamos pastabos ar klausimai, ir pastabų ar klausimų
pateikimo tvarkaraščio duomenis;
d) galimų sprendimų pobūdį arba, jei jau vienas yra, to sprendimo projektą;
e) kur taikytina, duomenis apie pasiūlymą atnaujinti leidimą ar leidimo sąlygas;
f) laiką ir vietą, būdą atitinkamai informacijai gauti;
g) duomenis apie visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones, parengtas pagal 5 punktą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tinkamais terminais suinteresuotai visuomenei būtų pateikta:
a) pagal nacionalinės teisės aktus - svarbiausios ataskaitos ir patarimai, pateikti kompetentingai institucijai
ar institucijoms tuo metu, kai suinteresuota visuomenė buvo informuota pagal 1 punktą;
b) pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės
galimybių gauti informaciją aplinkosaugos klausimais (*)- 1 punkte nenurodyta informacija, kuri yra
svarbi priimant sprendimą pagal 8 straipsnį ir kuri tampa prieinama po to, kai suinteresuota visuomenė
buvo informuota pagal 1 punktą.
3. Suinteresuota visuomenė turi teisę, kol sprendimas nepriimtas, kompetentingai institucijai pareikšti pastabas
ir nuomones.
4. Priimant sprendimą turi būti atsižvelgiama į šiame priede nustatyto konsultavimosi rezultatus.
5.

Išsamias visuomenės informavimo (pavyzdžiui, skelbimus tam tikru spinduliu ar skelbimus vietiniuose
laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuota visuomene (pavyzdžiui, rašytinius teikimus ar visuomenės
apklausas) priemones nustato valstybės narės. Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o
suinteresuotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal
šio priedo nuostatas, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai.

(*) OL L 41, 2003 2 14, p. 26.“
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