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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. oktober 2021 om forslag 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 (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 
2020/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0642),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0321/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 27. januar 20211 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– der henviser til høring af Regionsudvalget,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. 
juli 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

1 EUT C 123 af 9.4.2021, s. 66.



– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0152/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling1;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 20. maj 2021 (Vedtagne 
tekster, P9_TA(2021)0254).



P9_TC1-COD(2020)0289

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. oktober 2021 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om 
ændring af forordning (EF) nr. 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

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1767.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen er fortsat fast besluttet på at sikre, at EU overholder sine internationale 

forpligtelser i spørgsmål vedrørende Århuskonventionen, og anerkender i den forbindelse 

komitéen til overvågning af overholdelse af Århuskonventionens betænkeligheder og 

konklusioner i sag ACCC/C/2015/1281 af 17. marts 2021 for så vidt angår statsstøtte. I 

konklusionerne opfordres EU til at "træffe de lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og 

andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at Århusforordningen ændres, eller 

vedtage ny EU-lovgivning for klart at give medlemmer af offentligheden adgang til 

administrative eller retslige procedurer med henblik på at kunne anfægte afgørelser om 

statsstøtteforanstaltninger truffet af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 2, i 

TEUF, som er i strid med EU-retten på miljøområdet, i overensstemmelse med konventionens 

artikel 9, stk. 3 og 4". 

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at analysere konklusionernes betydning og vurdere 

de muligheder, der er til rådighed. Kommissionen vil afslutte og offentliggøre denne 

vurdering inden udgangen af 2022. Om nødvendigt vil Kommissionen inden udgangen af 

2023 foreslå foranstaltninger til at løse problemet i lyset af EU's og medlemsstaternes 

forpligtelser efter Århuskonventionen og under hensyntagen til EU-rettens regler om 

statsstøtte.

1 Se https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, punkt 131.

https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union

