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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets 
og 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, som understøttes af en rapport1 og en ledsagende 
undersøgelse2, har til formål at revidere den mekanisme for administrativ prøvelse, der blev 
indført i 2006 ved behandlingen af EU-institutionernes og EU-organernes forvaltningsakter 
og administrative undladelser. Den omfattende undersøgelse og Kommissionens rapport, der 
indeholder en analyse af, hvordan bestemmelserne vedrørende adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet fungerer på EU-niveau, udgør et stærkt evidensgrundlag 
for nærværende initiativ. Selv om de foreslåede ændringer er temmelig omfattende, var det 
Kommissionens vurdering, at det var unødvendigt at foretage en konsekvensanalyse. Det er 
meget beklageligt, navnlig fordi et af hovedformålene er at ændre henvisningerne til 
miljølovgivningen, således at alle forvaltningsakter, der er i strid med EU's miljølovgivning, 
skal kunne underkastes prøvelse, uafhængigt af de politiske målsætninger, hvilket vil have 
betydelig indvirkning på forvaltningen; endvidere er det beklageligt, fordi et andet 
hovedformål er at forlænge fristerne for anmodninger og svar i den administrative 
prøvelsesproces, hvilket vil medføre markante forsinkelser i proceduren, have negative 
konsekvenser for almene og private procedurer og øge omkostningerne. Uden en sådan 
konsekvensanalyse hersker der således usikkerhed om interesseafvejningen og de tilknyttede 
konsekvenser.

Ordføreren fastslår, at ikke-statslige miljøorganisationer (NGO'er) spiller en vigtig rolle til 
gavn for miljøet overalt i Europa. Det betyder, at de under visse klart definerede betingelser 
bør have ret til at anmode om prøvelse af afgørelser truffet af offentlige myndigheder med den 
begrundelse, at afgørelserne er i strid med miljølovgivningen.

EU vedtog forordningen med henblik på at bidrage til gennemførelsen af de forpligtelser, der 
følger af konventionen. EU tiltrådte formelt konventionen i 20053. I henhold til konventionens 
artikel 9, stk. 3, "[...] sikrer hver part, at medlemmer af offentligheden, der opfylder eventuelle 
kriterier i national ret, har adgang til administrative eller retslige procedurer for at anfægte 
private personers og offentlige myndigheders handlinger og undladelser, der er i strid med de 
bestemmelser i national ret, der vedrører miljøet". 

Ordføreren støtter generelt Kommissionens forslag, men fremsætter en række 
ændringsforslag, der har til formål at tilpasse definitionen af (forvaltnings)akt til definitionen i 
artikel 263 i TEUF, eftersom ordføreren er enig i Kommissionens ønske om at udvide 
muligheden for at anmode om administrativ prøvelse til ikke kun at omfatte retsakter med 
"individuel virkning", men også retsakter "af generel karakter". Når det drejer sig om 
miljøbeskyttelse, er det offentlighedens interesser, der står på spil – ikke enkeltpersoners 

1  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Report on European Union implementation of the 
Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters, SWD (2019)378 final.
2  Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental 
matters, endelig rapport, september 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.
3  2005/370/EF: Rådets afgørelse af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1).
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interesser. Ordføreren er desuden enig i Kommissionens argumentation, der indebærer, at det 
skal være muligt at opnå administrativ prøvelse af forvaltningsakter, der er i strid med EU's 
miljølovgivning snarere end de politiske målsætninger i EU's miljølovgivning.

Ordføreren foreslår endvidere, at der tales om forvaltningsakter, som "har til formål at opnå 
juridisk bindende og ekstern virkning", eftersom det bør være muligt at få prøvet ikke kun de 
retsakter, der i sagens natur er juridisk bindende og har ekstern virkning, men også de retsakter, 
for hvilke ophavsmanden havde til hensigt at opnå sådanne virkninger.

Med hensyn til de tidsfrister, som Kommissionen har foreslået, foreslår ordføreren, at de 
afkortes lidt for at undgå, at administrative procedurer bliver for langvarige og besværlige. En 
for lang frist til at anmode om administrativ prøvelse kan blive en byrde for institutionen. 
Omvendt kan en kortere frist for indgivelse af anmodninger om administrativ prøvelse 
forhindre en flodbølge af administrative og opportunistiske anmodninger. De forskellige 
frister for forvaltningsakter og for undladelsen af at vedtage sådanne forvaltningsakter hænger 
sammen med selve undladelsens karakter. Samtidig sikrer en kortere frist for institutionernes 
besvarelse af en anmodning, at der opnås en hurtigere og mere effektiv beskyttelse af 
borgerne, men samtidig afkortes sagsbehandlingstiden, hvilket er vigtigt for initiativtagerne til 
de pågældende projekter. Der er et stort behov for at afkorte det tidsrum, hvor der hersker 
retsusikkerhed, i forhold til den berørte offentlighed. Der tages også hensyn til det faktum, at 
hvis en forvaltningsakt sandsynligvis vil få en negativ indvirkning på miljøet, kan skaden 
være uoprettelig, hvilket begrunder behovet for at handle hurtigt. En kort frist fungerer også 
som et incitament for institutionen til at reagere hurtigt og gør det muligt at sikre 
overholdelsen af princippet om god forvaltningsskik. Endelig kan procedurerne til 
administrativ prøvelse betragtes som enklere end retslige procedurer. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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 

(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 
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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".

borgere og ikke-statslige 
miljøorganisationer, der har konkrete 
betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 
forvaltningsakter, der har indvirkning på 
miljøet, er forenelige med 
miljølovgivningen. Kommissionen 
forpligtede sig ligeledes til at træffe 
foranstaltninger for at forbedre borgernes 
ret til at få 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

Ændringsforslag 2

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 
Århuskonventionen5 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, og 
under hensyntagen til konklusionerne fra 
komitéen til overvågning af overholdelse af 
Århuskonventionen 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.

_____________ ___________
5 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.

5 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
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Ændringsforslag 3

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 være en 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, som er i strid med 
miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 4

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. 

(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 med betænkeligheder 
vedrørende 
gennemførelsesforanstaltningerne kan 
opnå domstolsbeskyttelse imod, herunder 
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De bestemmelser i sådanne ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, for hvilke 
EU-lovgivningen kræver 
gennemførelsesforanstaltninger på 
nationalt niveau, bør derfor udelukkes fra 
den interne prøvelses anvendelsesområde.

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 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis6 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 
retspraksis6 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. Dette krav bør 
også gælde i henhold til forordning (EF) 
nr. 1367/2006.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1367/2006
Artikel 2 – stk. 1 – litra g
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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 eller har til formål 
at have 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".

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er enig i Kommissionens ønske om at udvide muligheden for at anmode om 
administrativ prøvelse til ikke kun at omfatte retsakter med individuel virkning, men også 
retsakter af generel karakter. 

Ordføreren foreslår endvidere, at der tales om forvaltningsakter, som "har til formål at opnå 
juridisk bindende og ekstern virkning", eftersom det bør være muligt at få prøvet ikke kun de 
retsakter, der i sagens natur er juridisk bindende og har ekstern virkning, men også de 
retsakter, for hvilke ophavsmanden havde til hensigt at opnå sådanne virkninger.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – 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, 
når den anmoder om prøvelse af nævnte 
gennemførelsesforanstaltning, forudsat at 
den pågældende ikke-lovgivningsmæssige 
retsakt omhandler miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – 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, 

En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt inden for en frist på højst 
seks uger efter vedtagelsen, meddelelsen 
eller offentliggørelsen af forvaltningsakten, 
idet det seneste tidspunkt lægges til grund, 
eller, i tilfælde af en påstået undladelse, 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

En for lang frist til at anmode om administrativ prøvelse kan blive en byrde for institutionen. 
Omvendt kan en kortere frist for indgivelse af anmodninger om administrativ prøvelse 
forhindre en flodbølge af administrative og opportunistiske anmodninger. De forskellige 
frister for forvaltningsakter og for undladelsen af at vedtage sådanne forvaltningsakter 
hænger sammen med selve undladelsens karakter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – 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 14 uger efter modtagelsen 
af anmodningen."

Or. en

Begrundelse

En kortere frist for institutionernes besvarelse af en anmodning sikrer, at der opnås en 
hurtigere og mere effektiv beskyttelse af borgerne, men samtidig afkortes 
sagsbehandlingstiden, hvilket er vigtigt for initiativtagerne til de pågældende projekter. Der 
er et stort behov for at afkorte det tidsrum, hvor der hersker retsusikkerhed, i forhold til den 
berørte offentlighed. Der tages også hensyn til det faktum, at hvis en forvaltningsakt 
sandsynligvis vil få en negativ indvirkning på miljøet, kan skaden være uoprettelig, hvilket 
begrunder behovet for at handle hurtigt.
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Ændringsforslag 11

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

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

Or. en


