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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/35/EK
(2003. gada 26. maijs),
ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā
uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK
lēmumiem, tādējādi palielinot politisko atbildību un
lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un sekmējot
sabiedrības informētību vides jautājumos un atbalstu pieņemtajiem lēmumiem.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
175. pantu,
(4)

Līdzdalība, tostarp apvienību, organizāciju un grupu, jo
īpaši nevalstisko vides aizsardzības organizāciju līdzdalība,
attiecīgi jāveicina, inter alia uzlabojot sabiedrības izglītotību
vides jautājumos.

(5)

Kopiena 1998. gada 25. jūnijā parakstīja ANO/EEK Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu
pieņemšanā un iespēju griezties tiesās saistībā ar vides jautājumiem (“Orhūsas konvencija”). Lai minēto konvenciju
ratificētu, atbilstīgi jāpieskaņo Kopienas tiesību akti.

(6)

Viens no Orhūsas konvencijas mērķiem ir vēlme garantēt
tiesības uz sabiedrības dalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu aizsargāt personu tiesības dzīvot
veselībai un labklājībai piemērotā vidē.

(7)

Orhūsas konvencijas 6. pantā paredzēta sabiedrības dalība
tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar konkrētas darbības,
kuras uzskaitītas konvencijas I pielikumā, un darbības,
kuras nav šādi uzskaitītas, bet var būtiski ietekmēt vidi.

(8)

Orhūsas konvencijas 7. pantā paredzēta sabiedrības dalība
saistībā ar plāniem un programmām, kas attiecas uz vidi.

(9)

Orhūsas konvencijas 9. panta 2. un 4. punktā paredzēta
tiesas procesu vai citu procedūru pieejamība, lai apstrīdētu
tādu lēmumu, darbību vai bezdarbību būtības vai procesuālo likumību, uz kurām attiecas konvencijas 6. panta
noteikumi par sabiedrības dalību.

(10)

Attiecībā uz atsevišķām vides jomas direktīvām, kurās ir
prasība dalībvalstīm izstrādāt vides plānus un programmas, bet nav pietiekami izstrādātu sabiedrības līdzdalības
noteikumu, šādi noteikumi ir jāparedz, lai nodrošinātu
sabiedrības līdzdalību saskaņā ar Orhūsas konvencijas, jo
īpaši tās 7. panta, noteikumiem. Citos attiecīgos Kopienas
tiesību aktos sabiedrības līdzdalība plānu un programmu
izstrādē jau ir paredzēta, un turpmāk sabiedrības līdzdalības prasības, kas ir saskaņā ar Orhūsas konvenciju, attiecīgajos tiesību aktos jāiestrādā jau pašā sākumā.

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (3),

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru (4) un ievērojot Samierināšanas komitejas 2003. gada 15. janvārī apstiprināto
kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

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

Kopienas tiesību aktu mērķis vides jomā ir vides kvalitātes
saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana un cilvēku veselības aizsardzība.

Kopienas vides likumdošanā ietverti noteikumi, kas paredz,
ka valsts varas iestādes un citas struktūras pieņem lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt vidi, kā arī personu veselību
un labklājību.

Efektīva sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā dod
iespēju sabiedrībai paust un lēmumu pieņēmējam ņemt
vērā viedokļus un bažas, kas var būt saistītas ar minētajiem
OV C 154 E, 29.5.2001., 123. lpp.
OV C 221, 7.8.2001., 65. lpp.
OV C 357, 14.12.2001., 58. lpp.
Eiropas Parlamenta 2001. gada 23. oktobra atzinums (OV C 112,
9.5.2002., 125. lpp. (E)), Padomes 2002. gada 25. aprīļa kopējā
nostāja (OV C 170 E, 16.7.2002., 22. lpp.) un Eiropas Parlamenta
2002. gada 5. septembra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Eiropas Parlamenta 2003. gada 30. janvāra lēmums un Padomes 2003. gada 4. marta lēmums.
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(12)
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Padomes Direktīva 85/337/EEK (1985. gada 27. jūnijs) par
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi
novērtējumu (1) un Padomes Direktīva 96/61/EK
(1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu
novēršanu un kontroli (2) ir jāgroza, lai nodrošinātu pilnīgu to saderību ar Orhūsas konvencijas noteikumiem, jo
īpaši tās 6. pantu un 9. panta 2. un 4. punktu.

Tā kā iecerētās darbības mērķi – veicināt no Orhūsas konvencijas izrietošo saistību īstenošanu – nevar pietiekami
sekmīgi īstenot dalībvalstu līmenī, bet minētās darbības
mēroga un seku dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas
līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī
direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai,
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plānu vai programmu izstrādi vai to pārveidošanu vai pārskatīšanu un ka sabiedrībai pieejama attiecīga informācija par
šādiem priekšlikumiem, tostarp informācija par tiesībām piedalīties lemšanā un par kompetento iestādi, kurai var iesniegt
atsauksmes vai jautājumus;
b) sabiedrība ir tiesīga dot atsauksmes un paust viedokļus, kamēr
vēl nav pieņemti lēmumi par konkrētajiem plāniem un programmām un ir iespējami dažādi risinājumi;
c) pieņemot minētos lēmumus, pienācīgi ievēro sabiedrības līdzdalības rezultātus;
d) pēc sabiedrības atsauksmju un viedokļu izvērtēšanas kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus, lai informētu sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par iemesliem un
apsvērumiem, kas ir minēto lēmumu pamatā, tostarp par
sabiedrības līdzdalības procesu.
3. Dalībvalstis nosaka, kura sabiedrības daļa ir tiesīga piedalīties,
kā paredzēts 2. punktā, ietverot attiecīgas nevalstiskās organizācijas, kas atbilst visām valsts tiesību aktu prasībām, piemēram, tās,
kas cīnās par vides aizsardzību.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Mērķis
Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt to saistību īstenošanu, kas izriet no
Orhūsas konvencijas, konkrēti:
a) paredzot sabiedrības līdzdalību dažu vides plānu un programmu izstrādē;
b) uzlabojot sabiedrības līdzdalību un paredzot noteikumus par
iespēju griezties tiesās saistībā ar Padomes Direktīvām
85/337/EEK un 96/61/EK.

2. pants
Sabiedrības līdzdalība attiecībā uz plāniem un
programmām
1. Šajā pantā “sabiedrība” ir viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas un – saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai
praksi – to apvienības, organizācijas vai grupas.
2. Dalībvalstis nodrošina sabiedrībai agrīnas un efektīvas iespējas
piedalīties tādu plānu vai programmu sagatavošanā un pārveidē
vai pārskatīšanā, kas jāizstrādā saskaņā ar I pielikumā minētajiem
noteikumiem.
Tālab dalībvalstis nodrošina, ka:

Sīki izstrādātus pasākumus sabiedrības līdzdalībai saskaņā ar šo
pantu dalībvalstis nosaka tā, lai sabiedrība varētu tiem sagatavoties un efektīvi piedalīties.
Jāparedz pieņemami termiņi, atvēlot pietiekami daudz laika
katram šajā pantā paredzētās sabiedrības līdzdalības posmam.
4. Šo pantu nepiemēro plāniem un programmām, kuru izstrādes
vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība vai kas īstenoti civilās aizsardzības nolūkā.
5. Šo pantu nepiemēro I pielikumā norādītajiem plāniem un
programmām, attiecībā uz kurām sabiedrības līdzdalības procedūra notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (3) vai saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu
politikas jomā (4).

3. pants
Direktīvas 85/337/EEK grozījumi
Direktīvu 85/337/EEK groza šādi.

a) sabiedrību informē (ar publisku paziņojumu vai citā piemērotā
veidā, piemēram, elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos,
ja tie ir pieejami) par visiem priekšlikumiem attiecībā uz šādu

1. Direktīvas 1. panta 2. punktu papildina ar šādām definīcijām:

(1) OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu
97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.).
(2) OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.

(3) OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
(4) OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Lēmumu
Nr. 2455/2001/EK (OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.).
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““sabiedrība” ir viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas un – saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai praksi
– to apvienības, organizācijas vai grupas;

“attiecīgā sabiedrības daļa” ir sabiedrība s daļa, kuru ietekmē vai
var ietekmēt ar vidi saistīto lēmumu pieņemšanas procedūra,
kas minēta 2. panta 2. punktā, vai kura ir šajā jautājumā ieinteresēta; piemērojot šo definīciju, uzskata, ka nevalstiskās
organizācijas, kuras cīnās par vides aizsardzību un atbilst
visām attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām, ir ieinteresētas.”

f)

15/7. sēj.

norāde uz attiecīgās informācijas pieejamības laiku, vietu
un veidu;

g) sīkāka informācija par tiem priekšdarbiem sabiedrības
līdzdalībai, kas veikti saskaņā ar šā panta 5. punktu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pieņemamā termiņā attiecīgajai
sabiedrības daļai ir pieejama:

a) visa informācija, kas savākta saskaņā ar 5. pantu;
2. Direktīvas 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“4. Dalībvalstis – ja valsts tiesību akti to paredz, tad katrā gadījumā atsevišķi – var nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, kas paredzēti valsts aizsardzības mērķiem, ja tās uzskata, ka šāda piemērošana kaitīgi ietekmēs minētos mērķus”.

3. Direktīvas 2. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar
šādiem apakšpunktiem:
“a) apsver, vai būtu vajadzīgs cita veida novērtējums;
b) attiecīgajai sabiedrības daļai dara zināmu informāciju, kas
iegūta a) apakšpunktā minētajā cita veida novērtējumā,
informāciju, kura attiecas uz atbrīvojumu un tā piešķiršanas iemesliem”.
4. Direktīvas 6. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

b) saskaņā ar valsts tiesību aktiem – būtiskākie ziņojumi un
ieteikumi, kurus kompetentā iestāde vai iestādes ir
saņēmušas līdz laikam, kad attiecīgo sabiedrības daļu
informē saskaņā ar šā panta 2. punktu;

c) saskaņā ar noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides
informācijas pieejamību sabiedrībai (*) – šā panta
2. punktā neminēta informācija, kas attiecas uz lēmumu,
kuru pieņem saskaņā ar 8. pantu, un kas kļūst pieejama
tikai pēc attiecīgās sabiedrības daļas informēšanas saskaņā
ar šā panta 2. punktu.

4. Attiecīgajai sabiedrības daļai laikus dod reālas iespējas piedalīties vides lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas minēta
2. panta 2. punktā, un tālab tai ir tiesības sniegt atsauksmes un
paust viedokļus kompetentajai iestādei, kamēr vēl tiek izskatītas visas iespējas un nav pieņemts lēmums attiecībā uz atļaujas piešķiršanas lūgumu.

“2. Pēc iespējas agrīnākā stadijā ar vidi saistītā lēmuma pieņemšanas procedūrā, kas minēta 2. panta 2. punktā, un vēlākais tiklīdz pamatoti iespējams šādu informāciju sniegt, sabiedrībai sniedz informāciju (ar publisku paziņojumu vai citā
piemērotā veidā, piemēram, elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, ja tie ir pieejami) šādos jautājumos:

5. Dalībvalstis paredz sīki izstrādātus noteikumus sabiedrības
informēšanai (piemēram, izsūtot informāciju pa pastu noteiktā
teritorijā vai publicējot to vietējā laikrakstā) un attiecīgās
sabiedrības daļas viedokļa apzināšanai (piemēram, aicinot
iedzīvotājus izteikties rakstiski vai veicot sabiedrības aptauju).

a) lūgums piešķirt atļauju;

6. Dažādajos lemšanas posmos jāparedz pieņemami termiņi,
ar tiem atvēlot pietiekami daudz laika sabiedrības informēšanai un ļaujot attiecīgajai sabiedrības daļai sagatavoties un efektīvi piedalīties vides lēmumu pieņemšanā saskaņā ar šo pantu.

b) tas, ka uz konkrēto projektu attiecas ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra un, attiecīgā gadījumā, šīs direktīvas 7. pants;
c) sīkāka informācija par kompetentajām iestādēm, kas
atbild par lēmuma pieņemšanu un kurās var saņemt attiecīgu informāciju, un kam var iesniegt atsauksmes vai jautājumus, kā arī atsauksmju vai jautājumu iesniegšanas termiņš;
d) iespējamo lēmumu būtība vai – ja iespējams tikai viens
lēmums – lēmuma projekts;
e) norāde uz tās informācijas pieejamību, kas savākta, ievērojot 5. pantu;

(*) OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.”

5. Direktīvas 7. pantu groza šādi:
a) minētā panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:
“1. Ja dalībvalsts apzinās, ka projektam var būt būtiska
ietekme uz vidi citā dalībvalstī vai ja dalībvalsts, kuru šis
projekts var būtiski ietekmēt, to pieprasa, tad dalībvalsts,
kuras teritorijā paredzēts īstenot projektu, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā tad, kad tā informē savus pilsoņus,
ietekmētajai dalībvalstij, inter alia, nosūta:

15/7. sēj.
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a) projekta aprakstu kopā ar visu pieejamo informāciju
par tā iespējamo pārrobežu ietekmi;
b) informāciju par iespējamā lēmuma būtību
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7. Direktīvā iekļauj šādu pantu:
“10.a pants

un atvēl otrai dalībvalstij pietiekami daudz laika, kurā
norādīt, vai tā vēlas piedalīties 2. panta 2. punktā minētajā vides lēmumu pieņemšanas procedūrā; turklāt projekta īstenotāja dalībvalsts var iekļaut šajā sūtījumā informāciju, kas minēta šā panta 2. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību sistēmu
attiecīgās sabiedrības daļas locekļiem:

2. Ja dalībvalsts, kas saņem informāciju saskaņā ar
1. punktu, norāda, ka tā vēlas piedalīties 2. panta 2. punktā
minētajā vides lēmumu pieņemšanas procedūrā, tad dalībvalsts, kuras teritorijā paredzēts īstenot projektu, nosūta
(ja tā vēl to nav izdarījusi) ietekmētajai dalībvalstij informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 6. panta 2. punktu un
jādara pieejama saskaņā ar 6. panta 3. punkta a) un
b) apakšpunktu.”;

b) ja dalībvalsts administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums – kuru tiesības ir aizskartas,

b) minētā panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5. Attiecīgā dalībvalsts var paredzēt sīki izstrādātus šā
panta īstenošanas noteikumus, un tiem jābūt tādiem, lai
attiecīgā sabiedrības daļa ietekmētās dalībvalsts teritorijā
varētu efektīvi piedalīties 2. panta 2. punktā minētajā vides
lēmumu pieņemšanas procedūrā attiecībā uz konkrēto
projektu.”
6. Direktīvas 9. pantu groza šādi:

a) kas ir pietiekami ieinteresēti vai,

ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem,
lai apstrīdētu tādu lēmumu, darbību vai bezdarbības būtības
vai procesuālo likumību, uz kuru attiecas šīs direktīvas noteikumi par sabiedrības līdzdalību.
Dalībvalstis nosaka, kurā stadijā minētos lēmumus, darbības
vai bezdarbību var apstrīdēt.
Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms par pietiekamu ieinteresētību un tiesību aizskārumu, paturot prātā mērķi – attiecīgajai sabiedrības daļai nodrošināt tiesas pieejamību. Tālab šā
panta a) apakšpunkta sakarā jebkuras 1. panta 2. punktā minētajām prasībām atbilstošas nevalstiskās organizācijas interesi
uzskata par pietiekamu. Uzskata arī, ka šādām organizācijām
ir tiesības, kas var tikt aizskartas, kā noteikts šā panta b) apakšpunktā.

a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai atteikt atļauju,
kompetentā iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgo procedūru informē par to sabiedrību un dara tai pieejamu
šādu informāciju:
— lēmuma saturs un visi ar to saistītie nosacījumi,
— pēc attiecīgās sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu izpētes – galvenie iemesli un apsvērumi, kas ir šā
lēmuma pamatā, tostarp informācija par sabiedrības
līdzdalības procesu,
— vajadzības gadījumā – to galveno pasākumu apraksts,
kas paredzēti, lai novērstu būtisku kaitīgu ietekmi,
mazinātu to un, ja iespējams, radītu tai pretlīdzekli.”;
b) minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“2. Kompetentā iestāde vai iestādes informē katru dalībvalsti, ar kuru notikusi apspriešanās saskaņā ar 7. pantu,
nosūtot tai informāciju, kas minēta šā panta 1. punktā.
Dalībvalsts, ar kuru notikusi apspriešanās, nodrošina, ka
šo informāciju piemērotā veidā dara pieejamu attiecīgajai
sabiedrības daļai tās teritorijā.”

Šā panta noteikumi neliedz lietu nodot iepriekšējai izskatīšanai administratīvā iestādē, un – ja valsts tiesību aktos ir šāda
prasība – tie neietekmē prasību pirms juridiskās pārskatīšanas
procedūras piemērošanas izmantot visas iespējas administratīvajā pārskatīšanas procedūrā.
Visām šīm procedūrām jābūt godīgām, taisnīgām, laicīgām un
ne pārmērīgi dārgām.
Lai veicinātu šā panta noteikumu efektivitāti, dalībvalstis
nodrošina, ka sabiedrībai ir pieejama praktiska informācija par
piekļuvi administratīvajām un tiesu pārskatīšanas procedūrām.”.
8. Direktīvas I pielikumu papildina ar šādu punktu:
“22. Visas šajā pielikumā uzskaitīto projektu izmaiņas vai
paplašināšana, ja šīs izmaiņas vai paplašinājums pats
atbilst robežvērtībām, ja tādas ir noteiktas šajā pielikumā”.
9. Direktīvas II pielikuma Nr. 13 pirmo ievilkumu beigās papildina ar šādu tekstu:
“(projekta izmaiņas vai paplašinājums, kas nav ietverts I pielikumā)”.
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4. pants

b)

Direktīvas 96/61/EK grozījumi

1. Direktīvas 2. pantu groza šādi:
minētā panta 10. punkta b) apakšpunktu papildina ar
šādu teikumu:
“Šajā definīcijā visas izmaiņas kādā darbībā vai tās paplašināšanu uzskata par būtisku, ja šīs izmaiņas vai paplašinājums pats atbilst robežvērtībām, ja tādas noteiktas I pielikumā”.
b)

minētajam pantam pievieno šādus punktus:
“13. “Sabiedrība” ir viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas un – saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību
aktiem vai praksi – to apvienības, organizācijas vai
grupas.
14. “Attiecīgā sabiedrības daļa” ir sabiedrības daļa, kuru
ietekmē vai var ietekmēt, vai kura ir ieinteresēta
lēmuma pieņemšanā par atļaujas izsniegšanu vai
atjaunināšanu vai par atļaujas piešķiršanas nosacījumiem; piemērojot šo definīciju, uzskata, ka nevalstiskās organizācijas, kuras cīnās par vides aizsardzību
un atbilst visām attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām, ir ieinteresētas.”

2. Direktīvas 6. panta 1. punkta pirmo daļu papildina ar šādu
ievilkumu:
“— kopsavilkums par galvenajām alternatīvām, ja tādas ir,
kuras iesniedzējs ir izvērtējis.”
3. Direktīvas 15. pantu groza šādi:
a)

minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajai sabiedrības daļai
laikus tiek dotas reālas iespējas piedalīties procedūrā, kas
skar:
—

atļaujas izsniegšanu jaunai iekārtai,

—

atļaujas izsniegšanu būtisku izmaiņu veikšanai esošu
iekārtu darbībā,

—

atļaujas vai atļaujas nosacījumu atjaunināšanu iekārtām saskaņā ar 13. panta 2. punkta pirmo ievilkumu.

Šādas līdzdalības gadījumā piemēro procedūru, kas izklāstīta V pielikumā.”;

pievieno šādu punktu:
“5. Pēc lēmuma pieņemšanas kompetentā iestāde saskaņā
ar attiecīgo procedūru informē sabiedrību un dara tai pieejamu šādu informāciju:

Direktīvu 96/61/EK groza šādi.

a)

15/7. sēj.

a)

lēmuma saturs, tostarp atļaujas kopija un visu nosacījumu un atļaujas vēlāku atjauninājumu kopija; un

b)

pēc attiecīgās sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu izpētes – iemesli un apsvērumi, kas ir šā
lēmuma pamatā, tostarp informācija par sabiedrības
līdzdalības procesu”.

4. Direktīvā iekļauj šādu pantu:
“15.a pants
Iespēja vērsties tiesās
Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību sistēmu
attiecīgās sabiedrības daļas locekļiem:
a)

kas ir pietiekami ieinteresēti vai,

b)

ja dalībvalsts administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums – kuru tiesības ir aizskartas,

ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem,
lai apstrīdētu tādu lēmumu, darbību vai bezdarbības būtības
vai procesuālo likumību, uz kuru attiecas šīs direktīvas noteikumi par sabiedrības līdzdalību.
Dalībvalstis nosaka, kurā stadijā minētos lēmumus, darbības
vai bezdarbību var apstrīdēt.
Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms par pietiekamu ieinteresētību un tiesību aizskārumu, paturot prātā mērķi – nodrošināt attiecīgajai sabiedrības daļai tiesas pieejamību. Tālab šā
panta a) apakšpunkta sakarā jebkuras 2. panta 14. punktā
minētajām prasībām atbilstošas nevalstiskās organizācijas interesi uzskata par pietiekamu. Uzskata arī, ka šādām organizācijām ir tiesības, kuras var tikt aizskartas, kā noteikts šā panta
b) apakšpunktā.
Šā panta noteikumi neliedz lietu nodot iepriekšējai izskatīšanai administratīvā iestādē, un – ja valsts tiesību aktos ir šāda
prasība – tie neietekmē prasību pirms tiesu pārskatīšanas procedūras piemērošanas izmantot visas iespējas administratīvajā
pārskatīšanas procedūrā.
Visām šīm procedūrām jābūt godīgām, taisnīgām, laicīgām un
ne pārmērīgi dārgām.
Lai veicinātu šā panta noteikumu efektivitāti, dalībvalstis
nodrošina, ka sabiedrībai ir pieejama praktiska informācija par
piekļuvi administratīvajām un tiesu pārskatīšanas procedūrām”.

15/7. sēj.
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5. Direktīvas 17. pantu groza šādi:
a)

minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“1. Ja dalībvalsts apzinās, ka iekārtas ekspluatācija var
būtiski negatīvi ietekmēt vidi citā dalībvalstī, vai ja dalībvalsts, kuru minētās iekārtas ekspluatācija var būtiski
ietekmēt, to pieprasa, tad dalībvalsts, kurā tika iesniegts
pieteikums atļaujas saņemšanai atbilstīgi 4. pantam vai
12. panta 2. punktam, tai pašā laikā, kad tā informē savus
iedzīvotājus, minētajai otrai dalībvalstij nosūta visu informāciju, kas jāsniedz vai jādara pieejama saskaņā ar V pielikumu. Šāda informācija ir pamats visām abu dalībvalstu
apspriedēm, kas vajadzīgas divpusējām attiecībām un ko
veic, ievērojot savstarpējības un līdztiesības principus.”;

b)

minēto pantu papildina ar šādiem punktiem:

saskaņā ar Līguma 6. pantu un ņemot vērā pieredzi, kas gūta,
piemērojot šo direktīvu dalībvalstīs, šādam ziņojumam vajadzības
gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs direktīvas grozījumiem.
Komisija jo īpaši apsver iespēju paplašināt šīs direktīvas darbības
jomu, attiecinot to arī uz citiem vides plāniem un programmām.
6. pants
Īstenošana
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz
2005. gada 25. jūnijam. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.
Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz
šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.
Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

“3. Visu atbilstīgi 1. un 2. punktam notikušo apspriežu
rezultāti jāņem vērā, kad kompetentā iestāde pieņem
lēmumu par iesniegto pieteikumu.
4. Kompetentā iestāde visas dalībvalstis, ar kurām notikusi apspriešanās atbilstīgi 1. punktam, informē par pieteikuma sakarā pieņemto lēmumu un nosūta tām
15. panta 5. punktā paredzēto informāciju. Šīs dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka minēto
informāciju piemērotā veidā dara pieejamu attiecīgajai
sabiedrības daļai šo valstu teritorijā”.
6. Direktīvu papildina ar V pielikumu, kā norādīts šīs direktīvas
II pielikumā.

5. pants
Ziņošana un pārskatīšana
Komisija līdz 2009. gada 25. jūnijam nosūta Eiropas Parlamentam
un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un
efektivitāti. Lai turpinātu integrēt vides aizsardzības prasības
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7. pants
Stāšanās spēkā
Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
8. pants
Adresāti
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Briselē, 2003. gada 26. maijā
Eiropas Parlamenta vārdā —

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

P. COX

G. DRYS

472

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
I PIELIKUMS
NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTĀ MINĒTAJIEM PLĀNIEM UN PROGRAMMĀM

a) 7. panta 1. punkts Padomes Direktīvā 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem (1);
b) 6. pants Padomes Direktīvā 91/157/EEK (1991. gada 18. marts) par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas
bīstamas vielas (2);
c) 5. panta 1. punkts Padomes Direktīvā 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret
piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (3);
d) 6. panta 1. punkts Padomes Direktīvā 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem (4);
e) 14. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un
izlietoto iepakojumu (5);
f) 8. panta 3. punkts Padomes Direktīvā 96/62/EK (1996. gada 27. septembris) par apkārtējā gaisa kvalitātes
novērtēšanu un pārvaldību (6).

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

OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 96/350/EK (OV L 135, 6.6.1996.,
32. lpp.).
OV L 78, 26.3.1991., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/101/EK (OV L 1, 5.1.1999., 1. lpp.).
OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.
OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp).
OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.
OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.

15/7. sēj.

15/7. sēj.
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II PIELIKUMS
Direktīvai 96/61/EK pievieno šādu pielikumu.
“V PIELIKUMS
Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā
1. Pēc iespējas agrīnākā lēmuma pieņemšanas stadijā vai, vēlākais, tiklīdz pamatoti iespējams šādu informāciju
sniegt, sabiedrību informē (ar publisku paziņojumu vai citā piemērotā veidā, piemēram, elektroniskajos
sabiedrības saziņas līdzekļos, ja tie ir pieejami) par šādiem jautājumiem:
a) pieteikums atļaujas saņemšanai vai, attiecīgi, atļaujas atjaunināšanai vai piešķiršanas nosacījumiem
saskaņā ar 15. panta 1. punktu, tostarp 6. panta 1. punktā uzskaitīto elementu apraksts;
b) attiecīgā gadījumā – to, ka lēmums jāpieņem pēc valsts vai pārrobežu mēroga ietekmes uz vidi
novērtējuma vai pēc dalībvalstu apspriešanās saskaņā ar 17. pantu;
c) sīkāka informācija par kompetentajām iestādēm, kas atbild par lēmuma pieņemšanu un kurās var saņemt
attiecīgu informāciju, un kam var iesniegt atsauksmes vai jautājumus, kā arī atsauksmju vai jautājumu
iesniegšanas termiņš;
d) iespējamo lēmumu būtība vai – ja iespējams tikai viens lēmums – lēmuma projekts;
e) attiecīgā gadījumā – sīkākas ziņas par pieteikumu atļaujas atjaunināšanai vai atļaujas piešķiršanas
nosacījumiem;
f) norāde uz attiecīgās informācijas pieejamības laiku un vietu vai veidu;
g) sīkākas ziņas par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un apspriešanos, kas notikusi, ievērojot 5. punktu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka pieņemamā termiņā attiecīgajai sabiedrības daļai ir pieejami:
a) saskaņā ar valsts tiesību aktiem – būtiskākie ziņojumi un ieteikumi, kurus kompetentā iestāde vai iestādes
ir saņēmušas līdz laikam, kad attiecīgo sabiedrības daļu informē saskaņā ar 1. punktu;
b) saskaņā ar noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris)
par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (*) – 1. punktā neminēta informācija, kas attiecas uz
lēmumu, kuru pieņem saskaņā ar 8. pantu, un kas kļūst pieejama tikai pēc attiecīgās sabiedrības daļas
informēšanas saskaņā ar 1. punktu.
3. Attiecīgā sabiedrības daļa ir tiesīga pirms lēmuma pieņemšanas kompetentajai iestādei paust atsauksmes un
viedokļus.
4. Pieņemot lēmumu, pienācīgi jāievēro saskaņā ar šo pielikumu notikušās apspriešanās rezultāti.
5. Dalībvalstis paredz sīki izstrādātus noteikumus sabiedrības informēšanai (piemēram, izsūtot informāciju pa
pastu noteiktā teritorijā vai publicējot to vietējā laikrakstā) un attiecīgās sabiedrības daļas viedokļa apzināšanai
(piemēram, aicinot iedzīvotājus izteikties rakstiski vai veicot sabiedrības aptauju). Dažādajos lemšanas
posmos jāparedz pieņemami termiņi, ar tiem atvēlot pietiekami daudz laika sabiedrības informēšanai un
ļaujot attiecīgajai sabiedrības daļai sagatavoties un efektīvi piedalīties vides lēmumu pieņemšanā saskaņā ar
šo pielikumu.
(*) OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.”
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