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medunderskrivere, om indsigt i EU-dokumenter og miljøoplysninger

1. Sammendrag

Andragerne klager over Kommissionens anvendelse af bestemmelserne i Århuskonventionen 
om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. Dette vedrører forordning (EF) 1367/2006 om anvendelse 
af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på 
Fællesskabets institutioner og organer og forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Andragerne opfordrer Parlamentet til at 
sørge for, at Kommissionen retter sig efter bestemmelserne i ovennævnte retsakter og tilpasser 
forordning (EF) nr. 1049/2001 til bestemmelserne i Århuskonventionen, som vejer tungere 
end forordningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Andragerne hævder, at Europa-Kommissionen ikke overholder sine forpligtelser i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt 
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1, og Europa-Parlamentets og 
                                               
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af 
Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på 
Fællesskabets institutioner og organer (Århusforordningen)1. Andragerne mener, at 
Kommissionens svar på anmodninger om aktindsigt i dokumenter viser en systemisk tendens 
til hemmeligholdelse.

For så vidt angår Århusforordningen, har Kommissionen følgende bemærkninger:

- Formidling af miljøoplysninger

Andragerne hævder, at Kommissionen ikke aktivt formidler miljøoplysninger i 
overensstemmelse med kravene i Århusforordningen. Især hævder andragerne, at 
Kommissionen har forsømt at oprette et offentligt register til at give miljøoplysninger. 

Kommissionen ønsker at påpege, at artikel 4 i Århusforordningen ikke kræver, at 
miljøoplysninger nødvendigvis er tilgængelige via et offentligt register. Århusforordningens 
artikel 4, stk. 1, stiller faktisk specifikt krav om elektroniske databaser. I overensstemmelse
med denne bestemmelse offentliggør Kommissionens tjenestegrene miljøoplysninger på 
websteder, der er tilgængelige via Europa-portalen på internettet, og indsætter i givet fald 
links til andre sider, hvor oplysningerne ligger gemt.

Formidlingen af miljøoplysninger er endvidere en progressiv proces, som det ligeledes 
fastsættes i artikel 4, stk. 1, i Århusforordningen, Kommissionens tjenestegrene opdaterer og 
udvider løbende og gradvist de miljøoplysninger, der kan findes i disse databaser. 

Nogle af Kommissionens ideer til, hvordan information kan formidles på en mere strategisk 
måde, kan findes i meddelelsen af 7. marts 2012 om bedre udnyttelse af EU's 
miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling.2 I denne 
meddelelse påpegede Kommissionen, at adgang til information er en nøgleprioritering for at 
forbedre niveauet af gennemførelse af miljølovgivningen.

Med hensyn til videnskabelige undersøgelser, der af andragerne nævnes som et eksempel på 
aktiv formidling, ønsker Kommissionen at henvise til den alfabetiske fortegnelse over 
undersøgelser og rapporter på Europa-webstedet 
(http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Manglende overholdelse af Århuskonventionen

Andragerne hævder, at visse undtagelser for videregivelse af miljøoplysninger i 
Århusforordningen ikke er fastsat i Århuskonventionen. Andragerne henviser især til 
overtrædelser af fællesskabsretten. Andragerne hævder, at ifølge dem er "den eneste 
undtagelse, der omfatter undersøgelser, den, der fastsættes i konventionens artikel 4, stk. 4, 
litra c), om undersøgelser af kriminel eller disciplinær karakter". Kommissionen skulle 
                                               
1 EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
2 COM (2012)0095.
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følgelig bruge denne undtagelse til at nægte adgang til miljøoplysninger, såsom 
åbningsskrivelser og begrundede udtalelser, der sendes til medlemsstaterne som led i en 
overtrædelsesprocedure.

Som en indledende bemærkning til dette argument vil Kommissionen gerne påpege, at 
dokumenter vedrørende igangværende overtrædelsesprocedurer rent faktisk nyder en høj grad 
af beskyttelse i EU-lovgivningen. I henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 skal institutionerne afslå at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville 
være til skade for beskyttelsen af ”formålet med inspektioner, undersøgelser og revision”, 
medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet. Som 
Retten (den daværende Retten i Første Instans) allerede har fastslået i sin dom af 11. 
december 2001 i sag T-191/99, Petrie mod Kommissionen, ”har medlemsstaterne ret til at 
forvente fortrolighed fra Kommissionens side under de undersøgelser, som eventuelt vil føre 
til en traktatbrudssag. Dette krav om fortrolighed gælder fortsat også efter sagens 
indbringelse for Domstolen, idet det ikke kan udelukkes, at drøftelserne mellem 
Kommissionen og den pågældende medlemsstat med henblik på at få medlemsstaten til 
frivilligt at opfylde kravene i henhold til traktaten fortsætter under den retslige procedure og 
helt frem til Domstolens afsigelse af dom. Af hensyn til fremme af det formål, det er, at der 
findes en mindelig løsning på tvisten mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat, 
inden Domstolen afsiger dom, er det berettiget under henvisning til beskyttelsen af den 
offentlige interesse med hensyn til inspektioner og undersøgelser og retslige procedurer at 
afslå aktindsigt i åbningsskrivelser og begrundede udtalelser, der udarbejdes som led i 
proceduren i artikel 226 EF” (præmis 68).

Niveauet for retlig beskyttelse af dokumenter i igangværende overtrædelsesprocedurer er ikke 
anderledes for miljøoplysninger. Som det allerede fremgår af ordlyden i Århusforordningens 
artikel 6, stk. 1, er igangværende overtrædelsesprocedurer udelukket fra formodningen om en 
tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen, hvor oplysningerne vedrører emissioner til 
miljøet. 

I sin dom af 9. september 2011 i sag T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) mod 
Kommissionen, understregede Retten dette og påpegede, at der ikke kan forventes større 
gennemsigtighed på miljøområdet i forhold til de generelle bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1049/2001 om aktindsigt i de igangværende overtrædelsesprocedurer (præmis 135 i dommen, 
der er appelleret). Andragerne hævder, at Århuskonventionen ikke giver mulighed for denne 
form for "tavshedspligt" på miljøområdet. Kommissionen deler imidlertid ikke andragernes 
fortolkning af Århuskonventionen. Artikel 4, stk. 4, litra a), i Århuskonventionen giver 
mulighed for, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås under visse 
betingelser, hvis offentliggørelse ville skade ”den fortrolige karakter af myndigheders 
forhandlinger”. Kommissionen mener, at overtrædelsesprocedurerne kan siges at falde ind 
under denne bestemmelse i Århuskonventionen.

Artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger1, som 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 

og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
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gennemfører Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger i 
medlemsstaterne, indeholder samme undtagelse til aktindsigt i miljøoplysninger for at sikre 
”den fortrolige karakter af myndigheders forhandlinger”. 

Konklusion

Kommissionen mener derfor, at den anvender Århusforordningen korrekt. Kommissionens 
tjenestegrenes praksis vedrørende aktiv formidling af miljøoplysninger og videregivelse af 
miljøoplysninger efter anmodning er i fuld overensstemmelse med de forpligtelser, der følger 
af Århuskonventionen. 

4. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger, som 
gennemfører Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger i 
medlemsstaterne, indeholder samme undtagelse til aktindsigt i miljøoplysninger for at sikre 
”den fortrolige karakter af myndigheders forhandlinger”.

a) manglende overholdelse af tidsfrister

b) manglende dokumentation for, at der ikke er nogen tungtvejende offentlig interesse 
i udbredelse

c) tilsidesættelse af beslutninger og kritiske bemærkninger fra Den Europæiske 
Ombudsmand vedrørende forsinket behandling af anmodninger om adgang og 
behovet for, at Kommissionen omorganiserer sine ydelser med henblik herpå

d) fejlagtig anvendelse af de strengere betingelser i forordning (EF) nr. 1049/2001 på 
dokumenter med miljøoplysninger. Andragerne anfører mere specifikt, at:

- nogle af undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, som 
forordning (EF) nr. 1367/2006 henviser til, ikke er fastsat i Århuskonventionen, 
f.eks. beskyttelse af "militære anliggender" og "den finansielle, monetære eller 
økonomiske politik i EU eller en medlemsstat" 

- artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 fastslår de betingelser, hvorunder 
dokumenter "skal" afslås, mens Århuskonventionen kun anvender udtrykket 
"kan" 

- at Århuskonventionen indeholder strengere betingelser for anvendelse af 
undtagelsen vedrørende forretningsmæssige interesser. Ikke desto mindre 
overholder Kommissionen ikke disse betingelser, for eksempel når den beskytter 
et selskabs image eller omdømme

- Århuskonventionen ikke indeholder noget, der svarer til undtagelsen for 
"inspektioner, undersøgelser og revision" i forordning (EF) nr. 1049/2001, men 
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anvender en mere begrænset undtagelse for "undersøgelser af kriminel eller 
disciplinær karakter". Ikke desto mindre baserer Kommissionen sig på 
undtagelsen i forordning (EF) nr. 1049/2001 om tilbageholdelse af dokumenter i 
forbindelse med overtrædelsesprocedurer eller om tilbageholdelse af 
"overensstemmelseskontrolundersøgelser".

De peger på en angiveligt "systemisk tendens til hemmeligholdelse snarere end 
offentliggørelse i Europa-Kommissionens svar på anmodninger om aktindsigt", og påpeger 
visse kategorier af dokumenter, som angiveligt "rutinemæssigt tilbageholdes uden god grund" 
(åbningsskrivelser og begrundede udtalelser inden for rammerne af overtrædelsesprocedurer, 
skrivelser fra branchen til Kommissionen osv.). De beklager også, at Kommissionen har 
foreslået at forlænge fristen for at reagere på oprindelige og genfremsatte begæringer til 30 
dage.

Andragerne:

- anmoder derfor om, at Europa-Parlamentet "henstiller til Kommissionen at bringe 
forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Århuskonventionen" 

- foreslår, at det fortrolige aspekt af et dokument kunne overvejes, når dokumentet drøftes 
og udarbejdes, i stedet for kun at overveje det, når der anmodes om det.

Kommissionens bemærkninger 

- Ad a) Om den påståede systematiske manglende overholdelse af tidsfrister og af forordning 
(EF) nr. 1049/2001 mere generelt

Det er korrekt, at Kommissionen i de fleste tilfælde er forpligtet til at forlænge fristen for 
besvarelse af sine genfremsatte begæringer om aktindsigt i dokumenter i henhold til artikel 8, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Disse forlængelser er nødvendige på grund af behovet for at gennemføre interne (andre 
generaldirektorater, Juridisk Tjeneste), og i de fleste tilfælde også eksterne 
(tredjepartsophavsmænd), konsultationer, kombineret med en støt stigning i antallet af 
anmodninger om aktindsigt i dokumenter, som ikke har været modsvaret af en tilsvarende 
udvikling i Kommissionens ressourcer. 

Af disse grunde har Kommissionen foreslået, i sit forslag af 30. april 20081, at forlænge den 
oprindelige frist for behandling af anmodninger om aktindsigt i dokumenter fra 15 til 30 dage, 
hvilket i højere grad svarer til virkeligheden i den daglige behandling af anmodninger om 
aktindsigt i dokumenter. 

Kommissionen konstaterer, at EU-Domstolen i sine særlige regler om aktindsigt2 også har 
                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 30. april 2008 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter – COM(2008)0229 endelig.
2 Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 11. december 2012 vedrørende aktindsigt i dokumenter, som 
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fastsat en frist på en måned til at behandle anmodninger om aktindsigt. 

Kommissionen konstaterer også, at ud af alle sager om påståede fejl og forsømmelser, der er 
blevet undersøgt af Ombudsmanden, vedrørte kun 8 % fristen for beslutninger på tværs af alle 
områder af EU's aktivitet.

Hvad overholdelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 mere generelt angår, viser 
ombudsmandens beretning for 20121, at 21,5 % af de afsluttede sager i 2012 drejede sig om 
anmodninger om oplysninger og aktindsigt, hvilket er et fald fra året før (25 %). 

Endvidere, ud af alle sager om påståede fejl eller forsømmelser, der blev undersøgt af 
ombudsmanden, omhandlede kun 6,7 % aktindsigt.

- Ad b) Om den påståede manglende dokumentation for, at der ikke er nogen tungtvejende 
offentlig interesse

I sine bekræftende svar undersøger Kommissionen systematisk, om der foreligger en 
tungtvejende offentlig interesse. I overensstemmelse med Domstolens Turco-dom2 gør den 
det også på eget initiativ, i tilfælde hvor ansøgeren ikke har fremlagt en sådan tungtvejende
interesse, bortset fra tilfælde, der er omfattet af en generel formodning om nægtelse af 
aktindsigt3.

I henhold til samme dom4 anvender Kommissionen systematisk Rettens dictum om, at 
gennemsigtighed udgør en tungtvejende offentlig interesse i gennemsigtighed i lukkede 
lovgivningsmæssige sager, hvor ingen anden undtagelse gælder. 

Det er derfor ikke korrekt, at Kommissionen systematisk undlader at påvise, at der ikke er 
nogen mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse.

- Ad c) Om Kommissionens påståede tilsidesættelse af Ombudsmandens henstillinger

Ombudsmandens årsberetning for 2012 viser, at i ikke mindre end 82 % af tilfældene 
efterkommer EU-institutionerne Ombudsmandens henstillinger.

Andragernes påstand om, at Kommissionen systematisk undlader at efterkomme 
Ombudsmandens henstillinger kan derfor ikke tages til følge.

- Ad d) Om fejlagtig anvendelse af de strengere betingelser i forordning (EF) nr. 1049/2001 
på dokumenter med miljøoplysninger.

                                                                                                                                                  
Den Europæiske Unions Domstol er i besiddelse af under udøvelsen af sine administrative funktioner (EUT C 38 
af 9.2.2013, s. 2).
1 Kan læses på Den Europæiske Ombudsmands websted: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
2 Domstolens Dom af 1. juli 2008 i forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P, Kongeriget Sverige og Maurizio 
Turco mod Rådet for Den Europæiske Union, præmis 44.
3 Domstolens Dom af 29. juni 2010 i sag C-139/07 P, Europa-Kommissionen mod Technische Glaswerke 
Ilmenau GmbH, præmis 61-62. 
4 Præmis 44-46 og 67.



CM\1012828DA.doc 7/7 PE496.610v02-00

DA

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 1367/2006 bestemmer, at forordning (EF) nr. 1049/2001 finder 
anvendelse på enhver anmodning fremsat af en informationssøgende om adgang til 
miljøoplysninger, der er i fællesskabsinstitutioners eller -organers besiddelse. Forordning 
(EF) nr. 1367/2006 anfører således udtrykkeligt, at forordning (EF) nr. 1049/2001 finder 
anvendelse på anmodninger om dokumenter med miljøoplysninger.

Heraf følger, at undtagelserne i forordning (EF) nr. 1049/2001, herunder den særlige 
terminologi, der anvendes deri (dvs. "skal" i stedet for "kan" i Århuskonventionen) også 
finder anvendelse på anmodninger om dokumenter med miljøoplysninger, selv om ikke alle 
disse undtagelser er udtrykkeligt gengivet i forordning (EF) nr. 1367/2006.


