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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 
1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens 
institutioner och organ (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0642),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0321/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 
januari 20211,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 23 juli 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
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(A9-0152/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen1.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 20 maj 2021 (Antagna 
texter, P9_TA(2021)0254).
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 oktober 2021 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om 
ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens 
institutioner och organ

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/1767.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
Kommissionens uttalande

Kommissionen är fast besluten att säkerställa att EU uppfyller sina internationella 

skyldigheter i frågor som rör Århuskonventionen och erkänner i detta sammanhang de 

synpunkter som uttrycktes och de slutsatser som antogs av Århuskonventionens 

efterlevnadskommitté den 17 mars 2021 i ärende ACCC/C/2015/1281 vad gäller statligt stöd. 

I slutsatserna uppmanas EU att införa nödvändiga lagar och andra författningar och vidta 

andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Århusförordningen ändras, eller att ny 

unionslagstiftning antas, för att på ett tydligt sätt ge allmänheten rätt att få beslut om statliga 

stödåtgärder som fattats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 108.2 i EUF-

fördraget och som strider mot EU:s miljörätt prövade i administrativ ordning eller av domstol, 

i enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i konventionen.

Kommissionen analyserar för närvarande slutsatsernas innebörd och bedömer de alternativ 

som står till buds. Kommissionen kommer att slutföra och offentliggöra denna bedömning 

senast i slutet av 2022. Om så är lämpligt kommer kommissionen, senast i slutet av 2023, att 

lägga fram åtgärder för att komma till rätta med problemet, mot bakgrund av EU:s och dess 

medlemsstaters skyldigheter enligt Århuskonventionen och med beaktande av unionsrättens 

regler om statligt stöd.

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