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Ændringsforslag 12
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge 
behovet for at revidere forordning (EF) 
nr. 1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

udgår

Or. es

Ændringsforslag 13
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
borgernes adgang til domstolsprøvelse ved 
de nationale domstole i alle 
medlemsstaterne. Til det formål udsendte 
Kommissionen en meddelelse om "bedre 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet i EU og medlemsstaterne", i 
hvilken den erindrede om, at "adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet (...) er en vigtig 
støtteforanstaltning for arbejdet med at 
levere den Europæiske grønne pagts 
omstilling og en måde, hvorpå 
civilsamfundets rolle som vagthund for 
demokratiet kan blive styrket".

Or. en

Ændringsforslag 14
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
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Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
fysiske personers og ikke-statslige 
organisationers adgang til 
miljøoplysninger og til administrativ 
prøvelse og domstolsprøvelse på EU-
niveau for borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

Or. fr

Ændringsforslag 15
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere, der har betænkeligheder med 
hensyn til, hvorvidt afgørelser, der har 
indvirkning på miljøet, er forenelige med 
miljølovgivningen. Kommissionen 
forpligtede sig ligeledes til at træffe 
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Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

foranstaltninger for at forbedre disses 
adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

Or. es

Ændringsforslag 16
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", forpligtede 
Kommissionen sig til at undersøge behovet 
for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er forenelige med miljølovgivningen. 
Kommissionen forpligtede sig ligeledes til 
at træffe foranstaltninger for at forbedre 
disses adgang til domstolsprøvelse ved de 
nationale domstole i alle medlemsstaterne. 
Til det formål udsendte Kommissionen en 
meddelelse om "bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og 
medlemsstaterne".

(3) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt", erklærede 
Kommissionen, at den ville undersøge 
behovet for at revidere forordning (EF) nr. 
1367/2006 med henblik på at forbedre 
adgangen til administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse på EU-niveau for 
borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har konkrete 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
afgørelser, der har indvirkning på miljøet, 
er lovlige. Kommissionen meddelte 
ligeledes, at den ville træffe 
foranstaltninger for at forbedre disses 
retmæssige adgang til domstolsprøvelse 
ved de nationale domstole i alle 
medlemsstaterne. Til det formål udsendte 
Kommissionen en meddelelse om "bedre 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet i EU og medlemsstaterne".

Or. en
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Ændringsforslag 17
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen62 har givet udtryk for, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, såsom begrænsning 
af søgsmål til prøvelse af 
forvaltningsakter til kun at omfatte 
individuelle søgsmål, eller undladelse af 
at give personer eller enheder såsom 
regioner eller kommuner adgang til 
domstolsprøvelse, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen62 har givet udtryk for, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse, samtidig med at 
gennemsigtigheden i individuelle sager 
opretholdes, og oplysninger om spørgsmål 
i tilknytning til ikke-statslige 
organisationer offentliggøres.

_________________ _________________
62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html. 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html. 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Daniel Buda
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen62 har givet udtryk for, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de observationer, komitéen til overvågning 
af overholdelse af Århuskonventionen62 
har gjort om EU's mangelfulde opfyldelse 
af sine forpligtelser i henhold til 
konventionens bestemmelser om adgang 
til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet, bør EU-lovgivningen 
bringes i overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

_________________ _________________
62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

Or. ro

Ændringsforslag 19
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen har givet udtryk for62, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, bør 
EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med dens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
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Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

_________________
62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

Or. en

Ændringsforslag 20
Manon Aubry

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen har givet udtryk for62, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen har givet udtryk for62, 
bør EU-lovgivningen bringes i fuld 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper, de grundlæggende rettigheder 
og systemet for domstolsprøvelse.

_________________ _________________
62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.
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Or. en

Ændringsforslag 21
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, samt 
de betænkeligheder, komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen har givet udtryk for62, 
bør EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet under 
hensyntagen til EU-rettens grundlæggende 
principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

(4) På grundlag af bestemmelserne i 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, bør 
EU-lovgivningen bringes i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionens bestemmelser 
vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet og 
resultaterne fra komitéen til overvågning 
af overholdelse af Århuskonventionen62 
under hensyntagen til EU-rettens 
grundlæggende principper og systemet for 
domstolsprøvelse.

_________________ _________________
62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

62 Se konklusionerne fra komitéen til 
overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen i sag nr. 
ACCC/C/2008/32 på 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html.

Or. en

Ændringsforslag 22
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Århuskonventionens artikel 9, stk. 
3 og 4 sikrer adgang til retslige og andre 
procedurer for befolkningen (herunder 
enkeltpersoner og ikke-statslige 
organisationer), så de kan udfordre de 
materielle eller proceduremæssige 
retsgrundlag for afgørelser, 
foranstaltninger og undladelser, der måtte 
være i strid med miljølovgivningen. En 
forbedring af enkeltpersoners adgang til 
prøvelse af forvaltnings- og retsafgørelser 
er nødvendig som et led i EU's 
overholdelse af kravene i disse 
bestemmelser og som et led i 
Kommissionens indsats for at forbedre 
adgangen til klage og domstolsprøvelse 
som en del af den europæiske grønne 
pagt.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, er den primære hindring for, 
at ikke-statslige miljøorganisationer kan 
få adgang til intern prøvelse i henhold til 
forordningens artikel 10, også vedrørende 
forvaltningsakter med bredere 
anvendelsesområde. Anvendelsesområdet 
for den interne prøvelsesprocedure, der er 
beskrevet i forordningen, bør derfor 
udvides, således at den også omfatter 
ikke-lovgivningsmæssige retsakter af 

udgår
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generel karakter.

Or. es

Ændringsforslag 24
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, er den primære hindring for, 
at ikke-statslige miljøorganisationer kan få 
adgang til intern prøvelse i henhold til 
forordningens artikel 10, også vedrørende 
forvaltningsakter med bredere 
anvendelsesområde. Anvendelsesområdet 
for den interne prøvelsesprocedure, der er 
beskrevet i forordningen, bør derfor 
udvides, således at den også omfatter ikke-
lovgivningsmæssige retsakter af generel 
karakter.

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) 
nr. 1367/2006, kan frembyde visse 
problemer med, at ikke-statslige 
miljøorganisationer kan få adgang til intern 
prøvelse i henhold til forordningens artikel 
10, også vedrørende forvaltningsakter med 
bredere anvendelsesområde. 
Anvendelsesområdet for den interne 
prøvelsesprocedure, der er beskrevet i 
forordningen, bør derfor udvides, således at 
den også omfatter ikke-
lovgivningsmæssige retsakter af generel 
karakter, og således at det sikres, at de 
oplysninger, som de ikke-statslige 
organisationer indhøster, fremsendes til 
en kompetent europæisk institution for at 
sikre gennemsigtigheden i forbindelse 
med procedurer og oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, er den primære hindring for, at 
ikke-statslige miljøorganisationer kan få 
adgang til intern prøvelse i henhold til 
forordningens artikel 10, også vedrørende 
forvaltningsakter med bredere 
anvendelsesområde. Anvendelsesområdet 
for den interne prøvelsesprocedure, der er 
beskrevet i forordningen, bør derfor 
udvides, således at den også omfatter 
ikke-lovgivningsmæssige retsakter af 
generel karakter.

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, kan være en hindring for, at 
ikke-statslige miljøorganisationer kan få 
retmæssig adgang til intern prøvelse i 
henhold til forordningens artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 26
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, er den primære hindring for, at 
ikke-statslige miljøorganisationer kan få 
adgang til intern prøvelse i henhold til 
forordningens artikel 10, også vedrørende 
forvaltningsakter med bredere 
anvendelsesområde. Anvendelsesområdet 
for den interne prøvelsesprocedure, der er 
beskrevet i forordningen, bør derfor 
udvides, således at den også omfatter ikke-
lovgivningsmæssige retsakter af generel 
karakter.

(5) Den begrænsning af 
anvendelsesområdet for den interne 
prøvelse til kun at omfatte 
forvaltningsakter med individuel virkning, 
der er fastsat i forordning (EF) nr. 
1367/2006, kunne reelt set være den 
primære hindring for, at ikke-statslige 
miljøorganisationer kan få adgang til intern 
prøvelse i henhold til forordningens artikel 
10, også vedrørende forvaltningsakter med 
bredere anvendelsesområde. 
Anvendelsesområdet for den interne 
prøvelsesprocedure, der er beskrevet i 
forordningen, bør derfor udvides, således at 
den også omfatter ikke-
lovgivningsmæssige retsakter af generel 
karakter, der reelt set er i strid med 
miljølovgivningen.
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Or. ro

Ændringsforslag 27
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Definitionen på en forvaltningsakt 
med henblik på forordning (EF) nr. 
1367/2006 bør omfatte ikke-
lovgivningsmæssige retsakter. En ikke-
lovgivningsmæssig retsakt kan imidlertid 
medføre gennemførelsesforanstaltninger 
på nationalt niveau, som ikke-statslige 
miljøorganisationer kan opnå 
domstolsbeskyttelse imod, herunder ved 
EU-Domstolen ved en præjudiciel 
procedure i henhold til artikel 267 i 
TEUF. De bestemmelser i sådanne ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, for hvilke 
EU-lovgivningen kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, bør derfor udelukkes fra 
den interne prøvelses anvendelsesområde.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 28
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Definitionen på en forvaltningsakt 
med henblik på forordning (EF) nr. 
1367/2006 bør omfatte ikke-
lovgivningsmæssige retsakter. En ikke-
lovgivningsmæssig retsakt kan imidlertid 

(6) Definitionen på en forvaltningsakt 
med henblik på forordning (EF) nr. 
1367/2006 bør omfatte ikke-
lovgivningsmæssige retsakter.
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medføre gennemførelsesforanstaltninger 
på nationalt niveau, som ikke-statslige 
miljøorganisationer kan opnå 
domstolsbeskyttelse imod, herunder ved 
EU-Domstolen ved en præjudiciel 
procedure i henhold til artikel 267 i 
TEUF. De bestemmelser i sådanne ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, for hvilke 
EU-lovgivningen kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, bør derfor udelukkes fra 
den interne prøvelses anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 29
Axel Voss, Angelika Niebler, Antonius Manders

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Definitionen på en forvaltningsakt 
med henblik på forordning (EF) nr. 
1367/2006 bør omfatte ikke-
lovgivningsmæssige retsakter. En ikke-
lovgivningsmæssig retsakt kan imidlertid 
medføre gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, som ikke-statslige 
miljøorganisationer kan opnå 
domstolsbeskyttelse imod, herunder ved 
EU-Domstolen ved en præjudiciel 
procedure i henhold til artikel 267 i TEUF. 
De bestemmelser i sådanne ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, for hvilke 
EU-lovgivningen kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, bør derfor udelukkes fra 
den interne prøvelses anvendelsesområde.

(6) Definitionen på en forvaltningsakt 
med henblik på forordning (EF) nr. 
1367/2006 bør omfatte ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, hvis de har 
juridisk bindende og eksterne virkninger 
og indeholder bestemmelser, der strider 
imod miljølovgivningen. En ikke-
lovgivningsmæssig retsakt kan imidlertid 
medføre gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, som ikke-statslige 
miljøorganisationer kan opnå 
domstolsbeskyttelse imod, herunder ved 
EU-Domstolen ved en præjudiciel 
procedure i henhold til artikel 267 i TEUF. 
De bestemmelser i sådanne ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, for hvilke 
EU-lovgivningen kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, bør derfor udelukkes fra 
den interne prøvelses anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag 30
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at en given bestemmelse kan 
udelades af definitionen på begrebet 
forvaltningsakt skal der af hensyn til 
retssikkerheden i EU-lovgivningen 
udtrykkeligt kræve vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter for de 
pågældende bestemmelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en effektiv 
funktionsmåde bør det også være muligt 
at anmode om prøvelse af sådanne 
bestemmelser i en forvaltningsakt, for 
hvilke EU-retten udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau, når der anmodes om prøvelse af 
gennemførelsesforanstaltningen på EU-
niveau.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Axel Voss, Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1367/2006 er retsakter vedtaget i 
henhold til miljølovgivningen. 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, 
dækker imidlertid anfægtelse af retsakter, 
der er "i strid med" lovgivning, der 
vedrører miljøet. Det bør derfor også 
præciseres, at den interne prøvelse skal 
tage sigte på at kontrollere, om en 
forvaltningsakt er i strid med 
miljølovgivningen.

(9) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1367/2006 er retsakter vedtaget i 
henhold til miljølovgivningen. 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, 
dækker imidlertid anfægtelse af retsakter, 
der er "i strid med" lovgivning, der 
vedrører miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 33
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1367/2006 er retsakter vedtaget i 
henhold til miljølovgivningen. 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, 
dækker imidlertid anfægtelse af retsakter, 
der er "i strid med" lovgivning, der 
vedrører miljøet. Det bør derfor også 
præciseres, at den interne prøvelse skal 
tage sigte på at kontrollere, om en 
forvaltningsakt er i strid med 
miljølovgivningen.

(9) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1367/2006 er retsakter vedtaget i 
henhold til miljølovgivningen. 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3, 
dækker imidlertid anfægtelse af retsakter, 
der er "i strid med" lovgivning, der 
vedrører miljøet. Det bør derfor også 
præciseres, at den interne prøvelse skal 
tage sigte på at kontrollere, om en 
forvaltningsakt reelt set er i strid med 
miljølovgivningen.

Or. ro

Ændringsforslag 34
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved vurderingen af, om en 
forvaltningsakt indeholder bestemmelser, 
der som følge af deres virkning kan være i 
strid med miljølovgivningen, er det 
nødvendigt at fastslå, om sådanne 
bestemmelser kan have en negativ effekt 
på indfrielsen af målsætningerne for EU's 
miljøpolitik som fastsat i artikel 191 i 
TEUF: Følgelig bør mekanismen for 
intern prøvelse også omfatte retsakter, der 
er vedtaget i forbindelse med 
gennemførelsen af andre politikker end 
EU's miljøpolitik.

(10) Ved vurderingen af, om en 
forvaltningsakt indeholder bestemmelser, 
der som følge af deres virkning kan være i 
strid med miljølovgivningen, er det 
nødvendigt at fastslå, om sådanne 
bestemmelser kan have en negativ effekt 
på indfrielsen af målsætningerne for EU's 
miljøpolitik som fastsat i artikel 191 i 
TEUF og/eller om disse bestemmelser 
strengt taget falder inden for EU's 
kompetenceområde og ikke overtræder 
nærhedsprincippet.

Or. es

Ændringsforslag 35
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved vurderingen af, om en 
forvaltningsakt indeholder bestemmelser, 
der som følge af deres virkning kan være i 
strid med miljølovgivningen, er det 
nødvendigt at fastslå, om sådanne 
bestemmelser kan have en negativ effekt 
på indfrielsen af målsætningerne for EU's 
miljøpolitik som fastsat i artikel 191 i 
TEUF: Følgelig bør mekanismen for intern 
prøvelse også omfatte retsakter, der er 
vedtaget i forbindelse med gennemførelsen 
af andre politikker end EU's miljøpolitik.

(10) Ved vurderingen af, om en 
forvaltningsakt indeholder bestemmelser, 
der i væsentlig grad er i strid med 
miljølovgivningen, er det nødvendigt at 
fastslå, om sådanne bestemmelser kan have 
en negativ effekt på indfrielsen af 
målsætningerne for EU's miljøpolitik som 
fastsat i artikel 191 i TEUF: Følgelig bør 
mekanismen for intern prøvelse også 
omfatte retsakter, der er vedtaget i 
forbindelse med gennemførelsen af andre 
politikker end EU's miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 36
Axel Voss, Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre tilstrækkelig tid til at 
gennemføre en grundig 
prøvelsesprocedure, bør de frister, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 1367/2006 
for anmodning om administrativ prøvelse, 
og de frister, der gælder for EU's 
institutioner og organer ved besvarelsen 
af sådanne anmodninger, forlænges.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Århuskonventionens artikel 9, stk. 
4 foreskriver, at sagsanlæg inden for 
anvendelsesområdet af 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3 ikke 
må være prohibitivt dyre. Med henblik på 
at sikre at sagsanlæg under artikel 12 i 
forordningen (EF) nr. 1367/2006 ikke er 
prohibitivt dyre, og at omkostningerne er 
forudsigelige for ansøgeren, skal EU's 
institutioner og organer bestræbe sig på at 
fremsætte rimelige krav til dækning af 
omkostningerne, når de vinder en sag, og 
i særdeleshed ikke forsøge at overvælte 
udgifterne til ekstern repræsentation på 
ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 38
Franco Roberti, Brando Benifei
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Som bekræftet af EU-Domstolens 
retspraksis1a, kan statsstøtte til aktiviteter, 
der er i strid med EU-lovgivningen på 
miljøområdet, ikke erklæres forenelige 
med det indre marked. Kommissionens 
foranstaltninger i artikel 106 og 107 i 
TEUF bør derfor dækkes af 
udformningen af en forvaltningsakt i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1367/2006.
_________________
1a Domstolens dom af 22. september 2020 
i sag C-594/18 P, Østrig mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2020:742, 
præmis 42-44.

Or. en

Ændringsforslag 39
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Som bekræftet af EU-Domstolens 
retspraksis, kan statsstøtte til aktiviteter, 
der er i strid med EU-lovgivningen på 
miljøområdet ikke erklæres forenelige 
med det indre marked. Kommissionens 
foranstaltninger i artikel 106 og 107 i 
TEUF bør derfor dækkes af 
udformningen af en forvaltningsakt i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1367/2006.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Franco Roberti, Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Århuskonventionens Artikel 9, stk. 
4 foreskriver, at sagsanlæg inden for 
anvendelsesområdet af 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3 ikke 
må være prohibitivt dyre. Med henblik på 
at sikre at sagsanlæg under artikel 12 i 
forordningen (EF) nr. 1367/2006 ikke er 
prohibitivt dyre, og at omkostningerne er 
forudsigelige for ansøgeren, skal EU's 
institutioner og organer kun fremsætte 
rimelige krav til dækning af 
omkostningerne, når de vinder en sag, og 
i særdeleshed ikke forsøge at overvælte 
udgifter til ekstern repræsentation på 
ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 41
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Århuskonventionens artikel 9, stk. 
4 foreskriver, at sagsanlæg inden for 
anvendelsesområdet af 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3 ikke 
må være prohibitivt dyre. Med henblik på 
at sikre at sagsanlæg under artikel 12 i 
forordningen (EF) nr. 1367/2006 ikke er 
prohibitivt dyre, og at omkostningerne er 
forudsigelige for ansøgeren, skal EU's 
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institutioner og organer kun fremsætte 
rimelige krav til dækning af 
omkostningerne, når de vinder en sag, og 
i særdeleshed ikke forsøge at overvælte 
udgifter til ekstern repræsentation på 
ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 42
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) På grund af NGO'ernes vigtige 
rolle i at skabe opmærksomhed og tage 
retlige skridt skal EU's institutioner og 
organer sikre dem tilstrækkelig finansiel 
støtte til at garantere deres fulde adgang 
til klage og domstolsprøvelse, information 
og deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 43
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis63 er ikke-statslige 
miljøorganisationer, der anmoder om intern 
prøvelse af en forvaltningsakt, underlagt 
krav om at fremsætte faktiske 
omstændigheder eller retlige argumenter, 
som kan rejse rimelig, dvs. væsentlig, tvivl, 
når de fremsætter deres begrundelse for en 

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis63 er ikke-statslige 
miljøorganisationer, der anmoder om intern 
prøvelse af en forvaltningsakt, underlagt 
krav om at fremsætte faktiske 
omstændigheder eller retlige argumenter, 
som kan rejse rimelig, dvs. væsentlig, tvivl, 
når de fremsætter deres begrundelse for en 
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anmodning om prøvelse. anmodning om prøvelse, og om at 
fremsende dem til en kompetent 
europæisk institution med henblik på at 
gennemføre denne forordning og sikre 
gennemsigtighed. Såfremt den nationale 
lovgivning indeholder et krav om, at de 
administrative kontrolprocedurer skal 
udtømmes, inden der foretages en 
domstolsprøvelse, skal dette krav desuden 
være opfyldt.

_________________ _________________
63 Domstolens dom af 12. september 2019, 
sag C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

63 Domstolens dom af 12. september 2019, 
sag C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis63 er ikke-statslige 
miljøorganisationer, der anmoder om intern 
prøvelse af en forvaltningsakt, underlagt 
krav om at fremsætte faktiske 
omstændigheder eller retlige argumenter, 
som kan rejse rimelig, dvs. væsentlig, tvivl, 
når de fremsætter deres begrundelse for en 
anmodning om prøvelse.

(12) Denne forordning anvender EU-
Domstolens retspraksis63, ifølge hvilken 
ikke-statslige miljøorganisationer, der 
anmoder om intern prøvelse af en 
forvaltningsakt, er underlagt krav om at 
fremsætte faktiske omstændigheder eller 
retlige argumenter, som kan rejse rimelig, 
dvs. væsentlig, tvivl, når de fremsætter 
deres begrundelse for en anmodning om 
prøvelse.

_________________ _________________
63 Domstolens dom af 12. september 2019, 
sag C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

63 Domstolens dom af 12. september 2019, 
sag C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis63 er ikke-statslige 
miljøorganisationer, der anmoder om 
intern prøvelse af en forvaltningsakt, 
underlagt krav om at fremsætte faktiske 
omstændigheder eller retlige argumenter, 
som kan rejse rimelig, dvs. væsentlig, tvivl, 
når de fremsætter deres begrundelse for en 
anmodning om prøvelse.

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis63 er sagsøgere, der anmoder om 
intern prøvelse af en forvaltningsakt, 
underlagt krav om at fremsætte faktiske 
omstændigheder eller retlige argumenter, 
som kan rejse rimelig, dvs. væsentlig, tvivl, 
når de fremsætter deres begrundelse for en 
anmodning om prøvelse.

_________________ _________________
63Domstolens dom af 12. september 2019 i 
sag nr. C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

63Domstolens dom af 12. september 2019 i 
sag nr. C-82/17 P, TestBioTech mod 
Kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, 
præmis 69.

Or. es

Ændringsforslag 46
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I denne henseende er 
anvendeligheden af antagelighedskriteriet 
i artikel 263, stk. 4, herunder det snævre 
Plaumann-koncept udviklet gennem EU-
Domstolens retspraksis, i modstrid med 
Århuskonventionens artikel 9, stk. 3 og 
bør revideres.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Da denne forordnings 
målsætninger, nemlig at fastsætte 
detaljerede regler for anvendelsen af 
Århuskonventionens bestemmelser på EU's 
institutioner og organer, ikke kan indfries 
af medlemsstaterne, men kun på EU-
niveau, kan Unionen træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

(13) Da denne forordnings 
målsætninger, nemlig at fastsætte 
detaljerede regler for anvendelsen af 
Århuskonventionens bestemmelser på EU's 
institutioner og organer, ikke kan indfries 
af medlemsstaterne, men kun på EU-
niveau, kan Unionen træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 48
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret), 
navnlig retten til god forvaltning (artikel 
41) og adgang til effektive retsmidler og til 
en upartisk domstol (artikel 47). Denne 
forordning bidrager til en effektiv 
anvendelse af EU's system for 
administrativ prøvelse og 

(14) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret), 
navnlig retten til miljøbeskyttelse (artikel 
37), retten til god forvaltning (artikel 41) 
og adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol (artikel 47). Denne 
forordning bidrager til en effektiv 
anvendelse af EU's system for 
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domstolsprøvelse, og dermed styrker den 
anvendelsen af chartrets artikel 41 og 47 og 
bidrager til at opretholde 
retsstatsprincippet, der er knæsat i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU).

administrativ prøvelse og domstolsprøvelse 
på miljøområdet, og dermed styrker den 
anvendelsen af chartrets artikel 37, 41 og 
47 og bidrager til at opretholde 
retsstatsprincippet, der er knæsat i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU).

Or. en

Ændringsforslag 49
Jean-Paul Garraud, Gunnar Beck

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret), 
navnlig retten til god forvaltning (artikel 
41) og adgang til effektive retsmidler og til 
en upartisk domstol (artikel 47). Denne 
forordning bidrager til en effektiv 
anvendelse af EU's system for 
administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse, og dermed styrker den 
anvendelsen af chartrets artikel 41 og 47 og 
bidrager til at opretholde 
retsstatsprincippet, der er knæsat i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU).

(14) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret), 
navnlig retten til god forvaltning (artikel 
41) og adgang til effektive retsmidler og til 
en upartisk domstol (artikel 47). Denne 
forordning bidrager til en effektiv 
anvendelse af EU's og dets medlemsstaters 
system for administrativ prøvelse og 
domstolsprøvelse, og dermed styrker den 
anvendelsen af chartrets artikel 41 og 47 og 
bidrager til at opretholde 
retsstatsprincippet, der er knæsat i artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU).

Or. fr

Ændringsforslag 50
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk bindende og 
ekstern virkning, og som indeholder 
bestemmelser, der som følge af deres 
virkning kan være i strid med 
miljølovgivningen som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra f), undtagen de bestemmelser i 
denne retsakt, for hvilke EU-lovgivningen 
udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau eller nationalt niveau".

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk virkning, og 
som indeholder bestemmelser, der kan 
være i strid med miljølovgivningen som 
defineret i artikel 2, stk. 1, litra f);

Or. en

Ændringsforslag 51
Franco Roberti, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk bindende og 
ekstern virkning, og som indeholder 
bestemmelser, der som følge af deres 
virkning kan være i strid med 
miljølovgivningen som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra f), undtagen de bestemmelser i 
denne retsakt, for hvilke EU-lovgivningen 
udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau eller nationalt niveau".

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk bindende og 
ekstern virkning, og som indeholder 
bestemmelser, der kan være i strid med 
miljølovgivningen som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra f), undtagen de bestemmelser i 
denne retsakt, for hvilke EU-lovgivningen 
udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau eller nationalt niveau".

Or. en
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Ændringsforslag 52
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk bindende og 
ekstern virkning, og som indeholder 
bestemmelser, der som følge af deres 
virkning kan være i strid med 
miljølovgivningen som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra f), undtagen de bestemmelser i 
denne retsakt, for hvilke EU-lovgivningen 
udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau eller nationalt niveau".

g) enhver ikke-lovgivningsmæssig 
retsakt vedtaget af en EU-institution eller 
et EU-organ, som har juridisk bindende og 
ekstern virkning, og som indeholder 
bestemmelser, der i væsentlig grad er i 
strid med miljølovgivningen som defineret 
i artikel 2, stk. 1, litra f), undtagen de 
bestemmelser i denne retsakt, for hvilke 
EU-lovgivningen udtrykkeligt kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på EU-
niveau eller nationalt niveau".

Or. en

Ændringsforslag 53
Franco Roberti, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 2, stk. 2, affattes således:

Forvaltningsakter og administrative 
undladelser omfatter ikke en 
fællesskabsinstitutions eller et 
fællesskabsorgans foranstaltninger eller 
undladelser, når det handler i egenskab af 
administrativ prøvelsesinstans, f.eks. i 
medfør af:

"Forvaltningsakter og administrative 
undladelser omfatter ikke en 
fællesskabsinstitutions eller et 
fællesskabsorgans foranstaltninger eller 
undladelser i medfør af:

a) traktatens artikel 81, 82, 86 og 87 
(konkurrenceregler)

a) artikel 101 og 102 i TEUF 
(konkurrenceregler)
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b) traktatens artikel 226 og 228 
(traktatbrudssager)

b) artikel 258, 259 og 260 i TEUF 
(traktatbrudssager)

c) traktatens artikel 195 
(ombudsmandssager)

c) artikel 228 i TEUF 
(ombudsmandssager)

d) traktatens artikel 280 (sager ved 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)).

d) artikel 325 i TEUF (sager ved Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF))."

Or. en

Ændringsforslag 54
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry, Pascal Durand

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 2, stk. 2, affattes således:
2. Forvaltningsakter og administrative 
undladelser omfatter ikke en 
fællesskabsinstitutions eller et 
fællesskabsorgans foranstaltninger eller 
undladelser, når det handler i egenskab af 
administrativ prøvelsesinstans, f.eks. i 
medfør af: 

"2. Administrative undladelser 
omfatter ikke en fællesskabsinstitutions 
eller et fællesskabsorgans foranstaltninger 
eller undladelser i medfør af:

a) traktatens artikel 81, 82, 86 og 87 
(konkurrenceregler) 

a) artikel 101 og 102 i TEUF 
(konkurrenceregler)

b) traktatens artikel 226 og 228 
(traktatbrudssager) 

b) artikel 258, 259 og 260 i TEUF 
(traktatbrudssager)

c) traktatens artikel 195 
(ombudsmandssager) 

c) artikel 228 i TEUF (procedurer ved 
ombudsmanden)

d) traktatens artikel 280 (sager ved 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF)).

d) artikel 325 i TEUF (sager ved Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF))".

Or. en
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Ændringsforslag 55
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 4 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1b) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
2. De miljøoplysninger, som skal 
stilles til rådighed og formidles, ajourføres 
i relevant omfang. Ud over de dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, 
og i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning 
(EF) nr. 1049/2001, omfatter databaserne 
eller registrene følgende: 

2. De miljøoplysninger, som skal 
stilles til rådighed og formidles, ajourføres 
i relevant omfang. Ud over de dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, 
og i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning 
(EF) nr. 1049/2001, skal følgende 
inkluderes i databaserne eller registrene, så 
snart disse er færdiggjort:
a) internationale traktater, 
konventioner eller aftaler og EU-
lovgivning og forvaltningsakter om eller 
vedrørende miljøet samt politikker, planer 
og programmer på miljøområdet

aa) medlemsstaternes holdninger som 
udtrykt i beslutningsprocesser frem mod 
vedtagelsen af EU-lovgivning og 
forvaltningsakter på miljøområdet og 
relaterede områder;

b) statusrapporter om 
implementeringen af de i litra a) 
omhandlede tekster, når de er udarbejdet 
eller opbevares i elektronisk form af 
fællesskabsinstitutioner eller -organer 

b) statusrapporter om 
implementeringen af de i litra a) 
omhandlede tekster, når de er udarbejdet 
eller opbevares i elektronisk form af 
fællesskabsinstitutioner eller -organer, 
herunder færdigbehandlede rapporter 
vedrørende revisioner og inspektioner 
udført af EU-institutioner og -organer i 
medlemslandene

c) skridt taget i procedurer for 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen 
fra tidspunktet for den begrundede 
udtalelse i henhold til traktatens artikel 
226, stk. 1 

c) skridt taget og dokumenter 
udvekslet i procedurer for overtrædelse af 
EU-lovgivningen fra tidspunktet for 
åbningsskrivelsen i henhold til traktatens 
artikel 258, stk. 1

d) rapporter om miljøets tilstand som d) rapporter om miljøets tilstand som 
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omhandlet i stk. 4 omhandlet i stk. 4

e) data eller oversigter over data fra 
overvågning af aktiviteter, der påvirker 
eller vil kunne påvirke miljøet 

e) data eller oversigter over data fra 
overvågning af aktiviteter, der påvirker 
eller vil kunne påvirke miljøet

f) tilladelser, som kan have væsentlig 
indvirkning på miljøet, og miljøaftaler eller 
en henvisning til det sted, hvor 
oplysningerne kan rekvireres eller findes 

f) tilladelser, som kan have væsentlig 
indvirkning på miljøet, og miljøaftaler eller 
en henvisning til det sted, hvor 
oplysningerne kan rekvireres eller findes

g) miljøkonsekvens- og 
risikovurderinger vedrørende 
miljøelementer eller en henvisning til det 
sted, hvor oplysningerne kan rekvireres 
eller findes.

g) miljøkonsekvens- og 
risikovurderinger vedrørende 
miljøelementer eller en henvisning til det 
sted, hvor oplysningerne kan rekvireres 
eller findes

ga) skemaer udarbejdet til brug for 
igangværende trepartsforhandlinger samt 
konsekvensanalyser i relation til 
lovgivningsinitiativer på miljøområdet.

Or. en

Ændringsforslag 56
Pascal Durand

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 4 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
2. De miljøoplysninger, som skal 
stilles til rådighed og formidles, ajourføres 
i relevant omfang. Ud over de dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, 
og i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning 
(EF) nr. 1049/2001, omfatter databaserne 
eller registrene følgende:

"2. De miljøoplysninger, som skal 
stilles til rådighed og formidles, ajourføres 
i relevant omfang. Ud over de dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, 
og i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning 
(EF) nr. 1049/2001, skal følgende 
inkluderes i databaserne eller registrene, så 
snart disse er blevet konsolideret:

a) internationale traktater, 
konventioner eller aftaler og 
fællesskabslovgivning om eller vedrørende 
miljøet samt politikker, planer og 
programmer på miljøområdet

a) internationale traktater, 
konventioner eller aftaler og 
fællesskabslovgivning om eller vedrørende 
miljøet samt politikker, planer og 
programmer på miljøområdet
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aa) medlemsstaternes holdninger som 
udtrykt i beslutningsprocesser frem mod 
vedtagelsen af EU-lovgivning og 
forvaltningsakter på miljøområdet og 
relaterede områder;

b) statusrapporter om 
implementeringen af de i litra a) 
omhandlede tekster, når de er udarbejdet 
eller opbevares i elektronisk form af 
fællesskabsinstitutioner eller -organer

b) statusrapporter om 
implementeringen af de i litra a) 
omhandlede tekster, når de er udarbejdet 
eller opbevares i elektronisk form af 
fællesskabsinstitutioner eller -organer

c) skridt taget i procedurer for 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen 
fra tidspunktet for den begrundede 
udtalelse i henhold til traktatens artikel 
226, stk. 1

c) skridt taget i procedurer for 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen 
fra tidspunktet for den begrundede 
udtalelse i henhold til traktatens artikel 
226, stk. 1

d) rapporter om miljøets tilstand som 
omhandlet i stk. 4

d) rapporter om miljøets tilstand som 
omhandlet i stk. 4

e) data eller oversigter over data fra 
overvågning af aktiviteter, der påvirker 
eller vil kunne påvirke miljøet

e) data eller oversigter over data fra 
overvågning af aktiviteter, der påvirker 
eller vil kunne påvirke miljøet

f) tilladelser, som kan have væsentlig 
indvirkning på miljøet, og miljøaftaler eller 
en henvisning til det sted, hvor 
oplysningerne kan rekvireres eller findes

f) tilladelser, som kan have væsentlig 
indvirkning på miljøet, og miljøaftaler eller 
en henvisning til det sted, hvor 
oplysningerne kan rekvireres eller findes

fa) miljøkonsekvens- og 
risikovurderinger vedrørende 
miljøelementer eller en henvisning til det 
sted, hvor oplysningerne kan rekvireres 
eller findes."

Or. en

Ændringsforslag 57
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) Følgende stykke indsættes:
2a. Artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led 
og artikel 4, stk. 2, tredje led i forordning 
(EF) nr. 1049/2001 skal ikke finde 
anvendelse i forbindelse med 
anmodninger om information på 
miljøområdet. Institutionen har ret til at 
nægte adgang til miljøinformation, som 
besiddes af EU-institutioner og -organer, i 
situationer hvor videregivelse ville 
undergrave formålet med en 
disciplinærsag.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marie Toussaint, Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d) Følgende stykke indsættes:
Artikel 4, stk. 3 i forordning (EF) nr. 
1049/2001 skal ikke finde anvendelse på 
anmodninger om information på 
miljøområdet, hvis anmodningen drejer 
sig om faktuelt materiale såsom 
videnskabelige studier og evalueringer 
udarbejdet af en EU-institution, et EU-
organ eller tredjeparter til brug for 
beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 59
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry



PE680.916v01-00 34/42 AM\1224059DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 
tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse er i 
strid med miljølovgivningen.

1. Enhver enkeltperson i 
befolkningen med tilstrækkelig interesse i 
foranstaltningen eller ikke-statslig 
organisation, der opfylder kriterierne i 
artikel 11, kan indgive anmodning om 
intern prøvelse til den EU-institution eller 
det EU-organ, som har vedtaget en 
forvaltningsakt, eller, i tilfælde af en 
påstået administrativ undladelse, burde 
have vedtaget en sådan forvaltningsakt, 
med den begrundelse, at en sådan 
forvaltningsakt eller undladelse er i strid 
med miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 60
Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 
tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse er i 
strid med miljølovgivningen.

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, som reelt 
set er i strid med miljølovgivningen, eller, i 
tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse reelt 
set er i strid med miljølovgivningen.

(Denne ændring gælder for hele teksten. 
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Hvis den bliver vedtaget, skal tilsvarende 
ændringer foretages konsekvent gennem 
hele teksten).

Or. ro

Ændringsforslag 61
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 
tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse er i 
strid med miljølovgivningen.

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 
tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse er 
direkte eller indirekte i strid med 
miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 62
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ikke-statslig organisation, 
der opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 

1. En ikke-statslig organisation, der 
opfylder kriterierne i artikel 11, kan 
indgive anmodning om intern prøvelse til 
den EU-institution eller det EU-organ, som 
har vedtaget en forvaltningsakt, eller, i 
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tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse er i 
strid med miljølovgivningen.

tilfælde af en påstået administrativ 
undladelse, burde have vedtaget en sådan 
forvaltningsakt, med den begrundelse, at en 
sådan forvaltningsakt eller undladelse i 
væsentlig grad er i strid med 
miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en forvaltningsakt er en 
gennemførelsesforanstaltning på EU-
niveau, der kræves i henhold til en anden 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt, kan den 
ikke-statslige organisation ligeledes 
anmode om prøvelse af den bestemmelse i 
den ikke-lovgivningsmæssige retsakt, for 
hvilken den pågældende 
gennemførelsesforanstaltning er krævet, 
når den anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 64
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Når en forvaltningsakt er en 
gennemførelsesforanstaltning på EU-
niveau, der kræves i henhold til en anden 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt, kan den 
ikke-statslige organisation ligeledes 
anmode om prøvelse af den bestemmelse i 
den ikke-lovgivningsmæssige retsakt, for 
hvilken den pågældende 
gennemførelsesforanstaltning er krævet, 
når den anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning.

Når en forvaltningsakt er en 
gennemførelsesforanstaltning på EU-
niveau, der kræves i henhold til en anden 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt, kan 
enkeltpersonen i befolkningen eller den 
ikke-statslige organisation ligeledes 
anmode om prøvelse af den bestemmelse i 
den ikke-lovgivningsmæssige retsakt, for 
hvilken den pågældende 
gennemførelsesforanstaltning er krævet, 
når den anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en forvaltningsakt er en 
gennemførelsesforanstaltning på EU-
niveau, der kræves i henhold til en anden 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt, kan den 
ikke-statslige organisation ligeledes 
anmode om prøvelse af den bestemmelse i 
den ikke-lovgivningsmæssige retsakt, for 
hvilken den pågældende 
gennemførelsesforanstaltning er krævet, 
når den anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning.

Når en forvaltningsakt er en 
gennemførelsesforanstaltning på EU-
niveau, der kræves i henhold til en anden 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt, kan den 
ikke-statslige organisation ligeledes 
anmode om prøvelse af den bestemmelse i 
den ikke-lovgivningsmæssige retsakt, for 
hvilken den pågældende 
gennemførelsesforanstaltning er krævet 
med den samme begrundelse, når den 
anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 66
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt inden for en frist på højst otte 
uger efter vedtagelsen, meddelelsen eller 
offentliggørelsen af forvaltningsakten, idet 
det seneste tidspunkt lægges til grund, 
eller, i tilfælde af en påstået undladelse, 
inden for en frist på otte uger efter det 
tidspunkt, hvor forvaltningsakten var 
påkrævet. I anmodningen angives grundene 
til, at der anmodes om intern prøvelse.

En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt inden for en frist på højst otte 
uger efter vedtagelsen, meddelelsen eller 
offentliggørelsen af forvaltningsakten, idet 
det seneste tidspunkt lægges til grund, 
eller, i tilfælde af en påstået undladelse, 
inden for en frist på seks uger efter det 
tidspunkt, hvor forvaltningsakten var 
påkrævet. I anmodningen angives grundene 
til, at der anmodes om intern prøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 67
Axel Voss, Angelika Niebler, Antonius Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutionen eller -organet som 
omhandlet i stk. 1 behandler enhver sådan 
anmodning, medmindre den er klart 
ubegrundet. EU-institutionen eller -organet 
giver et begrundet skriftligt svar hurtigst 
muligt og senest 16 uger efter modtagelsen 
af anmodningen."

2. EU-institutionen eller -organet som 
omhandlet i stk. 1 behandler enhver sådan 
anmodning, medmindre den er klart 
ubegrundet. EU-institutionen eller -organet 
giver et begrundet skriftligt svar hurtigst 
muligt og senest 12 uger efter modtagelsen 
af anmodningen."

Or. en

Ændringsforslag 68
Axel Voss, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1367/2006
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-institutionen eller -organet behandler 
dog under alle omstændigheder 
anmodningen inden for en frist på 
toogtyve uger efter modtagelsen heraf.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 11 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
2. Kommissionen vedtager de 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre en gennemsigtig og konsekvent 
anvendelse af de kriterier, der er anført i 
stk. 1.

2. Kommissionen vedtager de 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre en gennemsigtig og konsekvent 
anvendelse af de kriterier, der er anført i 
stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 70
Marie Toussaint
for Verts/ALE-Gruppen
Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2b) Følgende stykke indsættes:
2a. Enhver enkeltperson i 
befolkningen har ret til at anmode om en 
intern prøvelse i henhold til artikel 10, 
forudsat at vedkommende har 
tilstrækkelig interesse i foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Franco Roberti, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 12 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
1. Den ikke-statslige organisation, 
som har indgivet anmodning om intern 
prøvelse i henhold til artikel 10, kan 
anlægge sag ved Domstolen i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i traktaten.

"1. Hvis den ikke-statslige 
organisation, som har indgivet en 
anmodning om intern prøvelse i henhold til 
artikel 10, vurderer at en afgørelse af en 
institution eller et organ som svar på 
denne anmodning er utilstrækkelig til at 
sikre overholdelsen af miljølovgivningen, 
kan den ikke-statslige organisation 
anlægge sag ved Domstolen i 
overensstemmelse med artikel 263 i de 
relevante bestemmelser i traktaten for at 
prøve det materielle og proceduremæssige 
retsgrundlag for denne afgørelse."

Or. en

Ændringsforslag 72
Marie Toussaint, Manon Aubry

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 12 – stk. 2
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

2c) Artikel 12, stk. 2, affattes således:
2. Undlader fællesskabsinstitutionen 
eller -organet at handle i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 2 eller 3, kan den ikke-
statslige organisation anlægge sag ved 
Domstolen i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i traktaten.

2. Undlader fællesskabsinstitutionen 
eller -organet at handle i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 2 eller 3, kan 
enkeltpersonen eller den ikke-statslige 
organisation anlægge sag ved Domstolen i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 73
Franco Roberti, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende stykke indsættes:
2a. Uden at dette skal påvirke 
Domstolens beføjelse til at fordele 
omkostningerne, skal det sikres, at 
retssager, der indledes i henhold til denne 
bestemmelse, ikke er prohibitivt dyre. EU-
institutionerne og -organerne omtalt i 
artikel 10, stk. 1, må ikke kræve, at 
ansøgere betaler omkostninger, der 
overstiger et rimeligt beløb og må under 
omstændigheder ikke kræve dækning for 
omkostninger udover udgifter til rejse- og 
underhold. I særdeleshed må EU-
institutioner og -organer ikke opkræve 
honorarer til mandatarer, rådgivere og 
advokater fra ansøgerne.

Or. en

Ændringsforslag 74
Marie Toussaint, Manon Aubry
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) Følgende stykke indsættes:
2a. Uden at dette skal påvirke 
Domstolens beføjelse til at fordele 
omkostningerne, skal det sikres, at 
retssager, der indledes i henhold til denne 
bestemmelse, ikke er prohibitivt dyre. EU-
institutionerne og -organerne omtalt i 
artikel 10, stk. 1 må ikke kræve, at 
ansøgere betaler omkostninger, der 
overstiger et rimeligt beløb og må under 
omstændigheder ikke kræve dækning for 
omkostninger udover udgifter til rejse- og 
underhold. I særdeleshed må EU-
institutioner og -organer ikke opkræve 
honorarer til mandatarer, rådgivere og 
advokater fra ansøgerne.

Or. en


