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Anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
på Fællesskabets institutioner og organer

Rådets fælles holdning (6273/2/2005 – C6-0000/2005 -2003/0242(COD))

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 18
Betragtning 6

(6) Som generelt princip gælder de 
rettigheder, som Århus-konventionens tre 
søjler sikrer uden forskelsbehandling på 
grundlag af statsborgerskab, nationalitet
eller bopæl/hjemsted.

(6) Som generelt princip gælder de 
rettigheder, som Århus-konventionens tre 
søjler sikrer uden forskelsbehandling på 
grundlag af statsborgerskab, nationalitet, 
økonomisk status eller bopæl/hjemsted.

Or. pl

Begrundelse

Borgere med en lav økonomisk eller social status bliver ofte diskrimineret af de offentlige 
myndigheder. Det er vanskeligt for sådanne borgere at skaffe sig adgang til oplysninger om 
miljøet som følge af mangel på adgang til internettet eller til andre 
telekommunikationsværktøjer, og det er således også vanskeligt for dem at få adgang til 
domstolsprøvelse. Ændringsforslaget er i tråd med ånden i Århus-konventionen, særlig artikel 
9, stk.4.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 19
Betragtning 7

(7) I Århus-konventionen defineres 
offentlige myndigheder bredt, idet det 
grundlæggende begreb er, at enkeltpersoner 
og disses organisationer bør have 
rettigheder i alle tilfælde, hvor der udøves 
offentlig myndighed. Det er derfor 
nødvendigt, at de fællesskabsinstitutioner og 
-organer, som denne forordning omfatter, 
defineres på samme brede og funktionelle 
måde. I overensstemmelse med Århus-
konventionen kan Fællesskabets institutioner 
og organer udelukkes fra konventionens 
anvendelsesområde, når de handler som 
dømmende eller lovgivende myndighed. For 
at sikre overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter bør 
bestemmelserne om adgang til 
miljøoplysninger dog gælde for 
Fællesskabets institutioner og organer, når 
disse handler som lovgivende myndighed.

(7) I Århus-konventionen defineres 
offentlige myndigheder bredt, idet det 
grundlæggende begreb er, at enkeltpersoner 
og disses organisationer bør have ret til at 
skride ind og få adgang til domstolene i 
miljørelaterede sager i alle tilfælde, hvor 
der udøves offentlig myndighed. Det er 
derfor nødvendigt, at de 
fællesskabsinstitutioner og -organer, som 
denne forordning omfatter, defineres på 
samme brede og funktionelle måde. I 
overensstemmelse med Århus-konventionen 
kan Fællesskabets institutioner og organer 
udelukkes fra konventionens 
anvendelsesområde, når de handler som 
dømmende eller lovgivende myndighed. For 
at sikre overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter bør 
bestemmelserne om adgang til 
miljøoplysninger dog gælde for 
Fællesskabets institutioner og organer, når 
disse handler som lovgivende myndighed.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at specificere lovgivningens rækkevidde nærmere. I 
henhold til den nuværende ordlyd kan borgerne have andre rettigheder, som ikke 
nødvendigvis er miljøbeskyttelsesrelaterede. Ændringsforslaget er i tråd med ånden i Århus-
konventionen, særlig artikel 6, 7, 8 og 9.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 20
Betragtning 9
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(9) Det er hensigtsmæssigt, at denne 
forordning indeholder en definition af planer 
og programmer, der tager højde for 
bestemmelserne i Århus-konventionen, i 
overensstemmelse med den fremgangsmåde, 
der følges i forbindelse med 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 
gældende fællesskabsret. Planer og 
programmer på miljøområdet bør defineres i 
forhold til deres bidrag til opfyldelsen af 
eller deres forventede betydelige indvirkning 
på opfyldelsen af målene for Fællesskabets 
miljøpolitik. Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram opstiller målene for 
Fællesskabets miljøpolitik og 
foranstaltninger til opfyldelse af disse mål 
for en tiårig periode fra den 22. juli 2002. 
Når nævnte program udløber, bør et 
efterfølgende miljøhandlingsprogram 
vedtages.

(9) Det er hensigtsmæssigt, at denne 
forordning indeholder en definition af planer 
og programmer, der tager højde for 
bestemmelserne i Århus-konventionen, i 
overensstemmelse med den fremgangsmåde, 
der følges i forbindelse med 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 
gældende fællesskabsret. Planer og 
programmer på miljøområdet bør defineres i 
forhold til deres bidrag til opfyldelsen af 
eller deres forventede betydelige indvirkning 
på opfyldelsen af målene og 
prioriteringerne for Fællesskabets 
miljøpolitik. Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram opstiller målene for 
Fællesskabets miljøpolitik og 
foranstaltninger til opfyldelse af disse mål 
for en tiårig periode fra den 22. juli 2002. 
Når nævnte program udløber, bør et 
efterfølgende miljøhandlingsprogram 
vedtages.

Or. pl

Begrundelse

Ud over at fokusere på opnåelsen af målsætningerne med miljøpolitikken fokuserer Den 
Europæiske Union også på udførelsen af prioriterede opgaver i tilknytning til denne politik. 
F.eks. fremmer sjette rammeprogram (2002-2006) bl.a. fødevarekvalitet og 
fødevaresikkerhed, bæredygtig udvikling og global forandring og økosystemer og dermed 
underprogrammer med nær tilknytning til miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. Det 
nuværende britiske EU-formandskabs prioriteringer omfatter klimaændringer og 
miljøbeskyttelse samt bæredygtig udvikling i tilknytning til menneskeliv og sundhed.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 21
Betragtning 15

(15) Undtagelserne i forordning (EF) nr. 
1049/2001 bør finde tilsvarende anvendelse 
på anmodninger om adgang til 
miljøoplysninger i henhold til nærværende 
forordning. Grundene til afslag for så vidt 
angår adgang til miljøoplysninger bør 
fortolkes restriktivt, idet der tages hensyn til 

(15) For så vidt angår undtagelser fra 
reglerne om adgang til miljøoplysninger
bør de relevante bestemmelser i direktiv 
2003/4/EF også finde anvendelse på 
Fællesskabets institutioner og organer. 
Grundene til afslag for så vidt angår adgang 
til miljøoplysninger bør fortolkes restriktivt, 
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den offentlige interesse, der tilgodeses ved 
oplysningernes udbredelse, og til, hvorvidt 
de oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet. Begrebet 
"forretningsmæssige interesser" dækker 
aftaler om tavshedspligt indgået af 
institutioner eller organer, der handler som 
bank.

idet der tages hensyn til den offentlige 
interesse, der tilgodeses ved oplysningernes 
udbredelse, og til, hvorvidt de oplysninger, 
der anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2003/4/EF gennefører Århus-konventionen om adgang til miljøoplysninger i
medlemsstaternes lovgivning, og der er ingen grund til, at Fællesskabets institutioner ikke 
skal anvende samme regler. Medtagelsen af bankvirksomhed afviger fra Århus-konventionen, 
som i mellemtiden er blevet ratificeret af Fællesskabet. Det hedder i konventionen, at 
undtagelser skal fortolkes restriktivt, men medtagelsen af bankvirksomhed udvider 
tavshedspligten og kan følgelig ikke tillades. Direktiv 2003/4/EF indeholder ingen specifikke 
bestemmelser for banker, selv om der i mange medlemsstater findes banker, der kan 
sammenlignes med EIB. (Ændring 56 fra EP's førstebehandling).

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 22
Betragtning 15

(15) Undtagelserne i forordning (EF) nr. 
1049/2001 bør finde tilsvarende anvendelse 
på anmodninger om adgang til 
miljøoplysninger i henhold til nærværende 
forordning. Grundene til afslag for så vidt 
angår adgang til miljøoplysninger bør 
fortolkes restriktivt, idet der tages hensyn til 
den offentlige interesse, der tilgodeses ved 
oplysningernes udbredelse, og til, hvorvidt 
de oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet. Begrebet 
"forretningsmæssige interesser" dækker 
aftaler om tavshedspligt indgået af 
institutioner eller organer, der handler som 
bank.

(15) Grundene til afslag for så vidt angår 
adgang til miljøoplysninger bør fortolkes 
restriktivt, idet der tages hensyn til den 
offentlige interesse, der tilgodeses ved 
oplysningernes udbredelse, og til, hvorvidt 
de oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet. Begrebet 
"forretningsmæssige interesser" dækker 
aftaler om tavshedspligt indgået af 
institutioner eller organer, der handler som 
bank.

For så vidt angår de undtagelser, der 
gælder for adgang til miljøoplysninger, bør 
de relevante bestemmelser i direktiv 
2003/4/EF også finde anvendelse på 
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Fællesskabets institutioner og organer.

Or. nl

Begrundelse

Den undtagelse, der gør det muligt for institutioner eller organer, der handler som bank, at 
nægte adgang til miljøoplysninger, var ikke med i det oprindelige kommissionsforslag. 
Undtagelser må være baseret på direktiv 2003/4/EF.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 23
Artikel 1, stk. 1, litra b

b) at sikre, at miljøoplysninger gradvis 
stilles til rådighed for og formidles til 
offentligheden med henblik på at sikre, at 
miljøoplysninger i videst muligt omfang 
systematisk stilles til rådighed for og 
formidles til offentligheden. Med henblik 
herpå skal navnlig anvendelsen af 
computertelekommunikation og/eller 
elektronisk teknologi, når en sådan er til 
rådighed, fremmes

b) at sikre, at miljøoplysninger indsamles på 
pålidelig vis og gradvis stilles til rådighed 
for og formidles til offentligheden med 
henblik på at sikre, at miljøoplysninger i 
videst muligt omfang systematisk stilles til 
rådighed for og formidles til offentligheden. 
Med henblik herpå skal navnlig anvendelsen 
af computertelekommunikation og/eller 
elektronisk teknologi, når en sådan er til 
rådighed, fremmes

Or. pl

Begrundelse

Usystematisk observation af miljøets tilstand, unøjagtigemålinger foretaget med måleudstyr 
og anvendelse af defekt eller forældet teknisk udstyr og mangelfulde forskningsmetoder kan 
føre til gentagne fejl, som igen kan føre til forkerte vurderinger af miljøets tilstand og dermed 
til formidling af ukorrekte oplysninger. Følgen kan blive, at offentlige myndigheder og 
domsmyndigheder begår fejl eller undlader at træffe de nødvendige foranstaltninger.  

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 1, litra c

c) at give mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med planer og programmer på 
miljøområdet

c) at give mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med planer, programmer og
politikker på miljøområdet
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(Dette ændringsforslag gælder hele teksten)

Or. en

Begrundelse

Århus-konventionen kræver adgang til deltagelse i fastlæggelsen af politikker på 
miljøområdet.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 1, litra c

c) at give mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med planer og programmer på 
miljøområdet

c) at give mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med planer, programmer og
politikker på miljøområdet

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gennemføre artikel 7 i Århus-konventionen. Det er 
en genfremsættelse af ændring 7 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 26
Artikel 2, stk. 1, afsnit 1, indledning

I denne forordning forstås ved: (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. nl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 27
Artikel 2, stk. 1, litra a
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a) "den informationssøgende": enhver fysisk 
eller juridisk person, der anmoder om miljø-
oplysninger

a) "den informationssøgende": enhver fysisk 
eller juridisk person, der anmoder om -
oplysninger om miljøets eller et af dets 
elementers tilstand

Or. pl

Begrundelse

Informationssøgende bør indgive anmodninger om oplysninger om et eller flere af miljøets 
elementer snarere end om miljøet som helhed.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 28
Artikel 2, stk. 1, litra d, nr. i

i) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft 
og atmosfære, vand, jord, landskaber og 
naturområder, herunder vådområder, kyst-
og havområder, biologisk mangfoldighed og 
dennes enkelte bestanddele, herunder 
genetisk modificerede organismer, og 
vekselvirkningen mellem disse elementer

i) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft 
og atmosfære, vand, jord, 
jordoverfladetyper, grundfjeld, landskaber 
og naturområder, herunder skove, 
vådområder, kyst- og havområder, biologisk 
mangfoldighed og dennes enkelte 
bestanddele, herunder genetisk modificerede 
organismer, og vekselvirkningen mellem 
disse elementer

Or. pl

Begrundelse

Nr. i) omfatter miljøelementer: atmosfæren (luft), hydrosfæren (vand), pedosfæren (jord), 
jordoverfladetyper og grundfejld (litosfæren) og levende organismer, herunder skove og 
vådområder (biosfæren). Det er vigtigt at medtage grundfjeld som følge af de økonomiske 
aktiviteter, der drives i forbindelse hermed (minedrift, undergrundstransport, bygggeri, 
oplagring, militær virksomhed, og som i høj grad indvirker på miljøet (sammenstyrtninger i 
miner, metaneksplosioner, udsivning af olie fra olieledninger, transportkatastrofer i tunneller, 
ulykker på byggepladser osv.).

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 1, litra d, nr. vi

vi) menneskers sundheds- og vi) menneskers sundheds- og 
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sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er 
relevant, forurening af fødekæden, 
menneskers levevilkår, kulturminder og 
bygningsværker, i det omfang de påvirkes af 
eller kan påvirkes af de enkelte i nr. i) 
nævnte miljøelementers tilstand, eller via 
disse elementer af de i nr. ii) og iii) nævnte 
forhold

sikkerhedstilstand, den demografiske og 
sociale situation for samfund på lokalt, 
regionalt og nationalt plan, herunder, hvor 
det er relevant, forurening af fødekæden, 
menneskers levevilkår, kulturminder og 
bygningsværker, i det omfang de påvirkes af 
eller kan påvirkes af de enkelte i nr. i) 
nævnte miljøelementers tilstand, eller via 
disse elementer af de i nr. ii) og iii) nævnte 
forhold

Or. pl

Begrundelse

Kendskab til køns- og aldersfordelingen og andre demografiske og sociale kendetegn ved 
samfund på lokalt, regionalt og nationalt plan gør det muligt (f.eks. i tilfælde af radioaktiv 
forurening eller andre miljøkatastrofer såsom oversvømmelser) at vurdere, hvornår, 
hvorledes og hvor der skal ydes hjælp til de mest sårbare grupper, navnlig ældre og børn.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 30
Artikel 2, stk. 1, litra e

e) "planer og programmer på miljøområdet": 
planer og programmer,

e) "planer, programmer og politikker på 
miljøområdet": planer, programmer og 
politikker,

Or. nl

Begrundelse

Konsekvensændring af litra e) af hensyn til overensstemmelsen med Brepoels ændringsforslag 
til artikel 1, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 31
Artikel 2, stk. 1, litra e, nr. i

i) som udarbejdes og i givet fald vedtages af 
en fællesskabsinstitution eller et 
fællesskabsorgan

i) som udarbejdes, finansieres og/eller
vedtages af en fællesskabsinstitution eller et 
fællesskabsorgan
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Or. nl

Begrundelse

Til dels en genfremsættelse af ændring 10 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 32
Artikel 2, stk. 1, litra e, nr. i

i) som udarbejdes og i givet fald vedtages af 
en fællesskabsinstitution eller et fællesskabs-
organ

i) som udarbejdes, finansieres og i givet fald 
vedtages af en fællesskabsinstitution eller et 
fællesskabs-organ

Or. en

Begrundelse

EU-finansierede programmer kan have stor indvirkning på miljøet. (Ændring 10 fra EP' 
førstebehandling).

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 33
Artikel 2, stk.1, litra e, afsnit 3

Denne definition omfatter ikke finans-,
bank- eller budgetrelaterede planer og 
programmer, dvs. planer og programmer, 
som fastsætter, hvordan bestemte projekter 
og aktiviteter skal finansieres eller som 
vedrører de foreslåede årlige budgetter, og 
heller ikke en fællesskabsinstitutions eller et 
fællesskabsorgans interne 
arbejdsprogrammer eller beredskabsplaner 
og -programmer, der udelukkende tager sigte 
på civilbeskyttelse

Denne definition omfatter ikke finans- eller 
budgetrelaterede planer og programmer, dvs. 
planer og programmer, som fastsætter, 
hvordan bestemte projekter og aktiviteter 
skal finansieres eller som vedrører de 
foreslåede årlige budgetter, og heller ikke en 
fællesskabsinstitutions eller et 
fællesskabsorgans interne 
arbejdsprogrammer eller beredskabsplaner 
og -programmer, der udelukkende tager sigte 
på civilbeskyttelse

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af bankvirksomhed afviger fra Århus-konventionen, som i mellemtiden er blevet 
ratificeret af Fællesskabet. Det hedder i konventionen, at undtagelser skal fortolkes 
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restriktivt, men medtagelsen af bankvirksomhed udvider tavshedspligten og kan følgelig ikke 
tillades. Direktiv 2003/4/EF indeholder ingen specifikke bestemmelser for banker, selv om der 
i mange medlemsstater findes banker, der kan sammenlignes med EIB.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 34
Artikel 2, stk. 1, litra f

f) "miljølovgivning": fællesskabslovgivning, 
der uanset retsgrundlaget bidrager til 
forfølgelse af målene for Fællesskabets 
politik på miljøområdet som anført i 
traktaten: bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten, beskyttelse af 
menneskers sundhed, en forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne og fremme 
på internationalt plan af foranstaltninger til 
løsning af de regionale og globale 
miljøproblemer

f) "miljølovgivning": fællesskabslovgivning, 
der uanset retsgrundlaget bidrager til 
forfølgelse af målene for Fællesskabets 
politik på miljøområdet som anført i 
traktaten: bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten, beskyttelse af 
menneskers sundhed, en forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne og fremme 
på internationalt plan af foranstaltninger til 
løsning af de lokale, regionale og globale 
miljøproblemer

Or. pl

Begrundelse

Fremme af foranstaltninger til løsning af miljøproblemer på lokalt plan gør, at der gøres en 
større indsats for at beskytte og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed og 
sikre en klog og rationel anvendelse af naturressourcerne. Denne ekstra indsats følges 
derefter op på højere plan (regionalt, nationalt og endelig internationalt plan). 
Miljøbeskyttelse på internationalt plan er en umulighed uden den indsats, der gøres på lokalt 
plan.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 1

Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder 
anvendelse på enhver anmodning fremsat af 
en informationssøgende om adgang til 
miljøoplysninger, der er i 
fællesskabsinstitutioners eller -organers 
besiddelse, uden forskelsbehandling på 
grundlag af statsborgerskab, nationalitet 
eller bopæl og, for juridiske personers 

Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder 
anvendelse på enhver anmodning fremsat af 
en informationssøgende om adgang til 
miljøoplysninger, der er i 
fællesskabsinstitutioners eller -organers 
besiddelse, uden forskelsbehandling på 
grundlag af statsborgerskab, nationalitet, 
social status eller bopæl og, for juridiske 
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vedkommende, uden forskelsbehandling på 
grundlag af det sted, hvor de har deres 
vedtægtsmæssige hjemsted eller det reelle 
center for deres virksomhed.

personers vedkommende, uden 
forskelsbehandling på grundlag af den type 
virksomhed, de beskætiger sig med, eller 
det sted, hvor de har deres vedtægtsmæssige 
hjemsted eller det reelle center for deres 
virksomhed.

Or. pl

Begrundelse

Borgere med en lav økonomisk eller social status bliver ofte diskrimineret af de offentlige 
myndigheder. Det er vanskeligt for sådanne borgere at skaffe sig adgang til oplysninger om 
miljøet som følge af mangel på adgang til internettet eller til andre 
telekommunikationsværktøjer, og det er således også vanskeligt for dem at få adgang til
domstolsprøvelse. Ændringsforslaget er i tråd med ånden i Århus-konventionen, særlig artikel 
9, stk.4.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 36
Artikel 4, stk. 2, indledning

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, må være pålidelige 
og 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:

Or. pl

Begrundelse

Usystematisk observation af miljøets tilstand, unøjagtige målinger foretaget med måleudstyr 
og anvendelse af defekt eller forældet teknisk udstyr og mangelfulde forskningsmetoder kan 
føre til gentagne fejl, som igen kan føre til forkerte vurderinger af miljøets tilstand og dermed 
til formidling af ukorrekte oplysninger. Følgen kan blive, at offentlige myndigheder og 
domsmyndigheder begår fejl eller undlader at træffe de nødvendige foranstaltninger.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 37
Artikel 4, stk. 4

4. Kommissionen sørger for, at der med 
jævne mellemrum, der ikke overstiger fire 
år, offentliggøres og udsendes en rapport om 
miljøets tilstand, som indeholder 
oplysninger om miljøkvaliteten og 
belastningen af miljøet.

4. Kommissionen sørger for, at der med 
jævne mellemrum, der ikke overstiger fire 
år, offentliggøres og udsendes en rapport om 
miljøets tilstand, som indeholder 
oplysninger om miljøkvaliteten og 
belastningen af miljøet, og forelægger 
retningslinjer for udvikling i 
overensstemmelse med traktatens artikel 95 
og artikel 175, stk. 1.

Or. pl

Begrundelse

Det altoverskyggende formål med forordningen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet. 
Fastlæggelsen af udviklingsretningslinjer vil gøre det muligt at træffe foranstaltninger, der vil 
berettige øget adgang til oplysninger, borgernes deltagelse i beslutningsprocessen og adgang 
til domstolsprøvelse i spørgsmål vedrørende sundhed og miljøbeskyttelse. 

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 38
Artikel 6

Anvendelse af undtagelser for så vidt angår
anmodninger om adgang til 
miljøoplysninger

Afslag på anmodninger
om adgang til miljøoplysninger

1. For så vidt angår artikel 4, stk. 2, første 
led, i forordning (EF) nr. 1049/2001 anses 
der at foreligge en mere tungtvejende 
offentlig interesse i oplysningernes 
udbredelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet. For så vidt angår de andre 
undtagelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 
og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001, 
tages det ved vurderingen af, hvorvidt der 
foreligger en mere tungtvejende offentlig 
interesse i oplysningernes udbredelse, 
særligt i betragtning, at de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet.

Modtager fællesskabsinstitutioner eller 
-organer en anmodning om adgang til 
miljøoplysninger, som de ikke er i 
besiddelse af, eller som ikke opbevares for 
dem, oplyser de så hurtigt som muligt, eller 
senest inden 15 arbejdsdage, den 
informationssøgende om, hvilken 
fællesskabsinstitution eller hvilket 
fællesskabsorgan eller hvilken offentlig 
myndighed som omhandlet i direktiv 
2003/4/EF der efter deres mening vil kunne 
give adgang til de ønskede oplysninger, 
eller de videresender anmodningen til 
vedkommende fællesskabsinstitution, 
fællesskabsorgan eller offentlige 
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myndighed og underretter den 
informationssøgende herom.

2. Ud over i de tilfælde, der er fastsat i 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, 
kan fællesskabsinstitutioner og -organer 
afslå adgang til miljøoplysninger, såfremt 
udbredelsen af oplysningerne vil kunne 
have en ugunstig indvirkning på 
beskyttelsen af det miljø, oplysningerne 
vedrører, som f.eks. ynglesteder for sjældne 
arter.

Hvis anmodningens formulering er for 
generel, anmoder fællesskabsinstitutionen 
eller -organet så hurtigt som muligt og 
senest inden de i artikel 7 i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 fastsatte frister den 
informationssøgende om at præcisere 
anmodningen og bistår den 
informationssøgende hermed, f.eks. ved at 
give oplysning om anvendelsen af de i 
artikel 11 i forordning (EF) nr. 1049/2001 
omhandlede offentlige registre. Først efter 
at have givet den informationssøgende 
denne mulighed kan 
fællesskabsinstitutionen eller -organet i 
givet fald afslå en sådan anmodning.

3. Når en fællesskabsinstitution eller et 
fællesskabsorgan er i besiddelse af 
miljøoplysninger, som hidrører fra en 
medlemsstat, rådfører institutionen eller 
organet sig med den pågældende 
medlemsstat og anvender eventuelle 
relevante undtagelser i henhold til 
fællesskabsretten. Institutionen eller 
organet udleverer oplysningen, hvis der 
ikke gælder nogen undtagelser.

Fællesskabsinstitutioner og -organer afslår 
adgang til og beslutter ikke aktivt at 
formidle miljøoplysninger, hvor 
offentliggørelse vil kunne have en ugunstig 
indvirkning på beskyttelsen af det miljø, 
som sådanne oplysninger vedrører, såsom 
ynglesteder for sjældne arter.

Fællesskabsinstitutioner og -organer kan i 
medfør af undtagelserne vedrørende 
beskyttelse af forretnings- og 
fabrikshemmeligheder, beskyttelse af 
personoplysninger eller beskyttelse af det 
miljø, som oplysningerne vedrører, ikke 
afslå en anmodning eller beslutte ikke 
aktivt at formidle oplysningerne, hvis disse 
vedrører emissioner til miljøet.
Fællesskabsinstitutioner og -organer kan 
kun afslå adgang til miljøoplysninger eller 
beslutte ikke at formidle miljøoplysninger i 
medfør af en af de i artikel 4 i direktiv 
2003/4/ EF eller de i stk. 3 i denne artikel 
anførte undtagelser.
De i denne forordning fastsatte undtagelser 
skal fortolkes restriktivt. I hvert enkelt 
tilfælde skal de offentlige interesser, der 
varetages ved udlevering, afvejes over for 
de interesser, der varetages ved at afslå 
udlevering.
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Or. nl

Begrundelse

Undtagelser må baseres på direktiv 2003/4/EF, som indeholder bestemmelser om adgang til 
miljøoplysninger på nationalt plan. De i den fælles holdning fastsatte undtagelser er ikke helt 
i overensstemmelse med Århus-konventionens bestemmelser og er for brede i forhold hertil.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 39
Artikel 6, stk. 1

1. For så vidt angår artikel 4, stk. 2, første 
led, i forordning (EF) nr. 1049/2001 anses 
der at foreligge en mere tungtvejende 
offentlig interesse i oplysningernes
udbredelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet. For så vidt angår de andre 
undtagelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 
og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001, 
tages det ved vurderingen af, hvorvidt der 
foreligger en mere tungtvejende offentlig 
interesse i oplysningernes udbredelse, 
særligt i betragtning, at de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet.

1. Fællesskabsinstitutioner og -organer kan 
kun afslå adgang til miljøoplysninger eller 
beslutte ikke at formidle miljøoplysninger i 
medfør af en af de i artikel 4 i direktiv 
2003/4/ EF eller de i stk. 2 i denne artikel 
anførte undtagelser.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2003/4/EF gennemfører Århus-konventionen for så vidt angår adgang til 
miljøoplysninger i medlemsstaterne. Fællesskabsinstitutionerne bør anvende samme regler 
for undtagelser fra adgang til oplysninger som medlemsstaterne. Forordning (EF) nr. 
1049/2001 tager ikke tilstrækkeligt hensyn til den særlige status, der i Århus-konventionen 
tillægges adgang til miljøoplysninger.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 3

3. Når en fællesskabsinstitution eller et udgår
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fællesskabsorgan er i besiddelse af 
miljøoplysninger, som hidrører fra en 
medlemsstat, rådfører institutionen eller 
organet sig med den pågældende 
medlemsstat og anvender eventuelle 
relevante undtagelser i henhold til 
fællesskabsretten. Institutionen eller 
organet udleverer oplysningen, hvis der 
ikke gælder nogen undtagelser.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er overflødigt. De i direktiv 2003/4/EF fastsatte undtagelser bør gælde for både 
medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner og organer.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 41
Artikel 8, stk. 1

I tilfælde af en overhængende trussel mod 
menneskers sundhed eller miljøet, uanset om 
den skyldes menneskelige aktiviteter eller 
naturlige årsager, samarbejder 
fællesskabinstitutioner og -organer på 
anmodning af offentlige myndigheder som 
omhandlet i direktiv 2003/4/EF med og 
bistår disse offentlige myndigheder, så de 
straks og uden ophold til den del af 
offentligheden, der kan blive berørt af 
truslen, kan udsende alle miljøoplysninger, 
der kan sætte den i stand til at træffe 
forholdsregler, der kan forebygge eller 
begrænse følgerne af truslen, såfremt disse 
oplysninger er i fællesskabsinstitutionernes 
eller -organernes og/eller de pågældende 
offentlige myndigheders besiddelse eller 
opbevares for dem.

I tilfælde af en overhængende trussel mod 
menneskers sundhed og liv eller mod 
miljøet, uanset om den skyldes 
menneskelige aktiviteter eller naturlige
årsager, samarbejder fællesskabinstitutioner 
og -organer på anmodning af offentlige 
myndigheder som omhandlet i direktiv 
2003/4/EF med og bistår disse offentlige 
myndigheder, så de straks og uden ophold til 
den del af offentligheden, der kan blive 
berørt af truslen, kan udsende alle 
miljøoplysninger, der kan sætte den i stand 
til at træffe forholdsregler, der kan 
forebygge eller begrænse følgerne af truslen
mest muligt, såfremt disse oplysninger er i 
fællesskabsinstitutionernes eller -organernes 
og/eller de pågældende offentlige 
myndigheders besiddelse eller opbevares for 
dem.

Or. pl
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Begrundelse

I mange tilfælde, hvor der opstår trusler mod menneskers sundhed, er der også tale om 
trusler mod menneskers liv. Formålet med dette ændringsforslag er at henlede 
opmærksomheden på, at der kan gå liv tabt i sådanne situationer. Ordene "begrænse .. mest 
muligt" er brugt for at understrege, at følgerne af trusler bør begrænses til det absolutte 
minimum.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 42
Artikel 9

1. Fællesskabsinstitutioner og organer 
giver gennem passende praktiske og/eller 
andre foran-staltninger offentligheden 
mulighed for på et tidligt tidspunkt og reelt 
at deltage i udarbejdelsen, ændringen eller 
revisionen af planer og programmer på 
miljøområdet på et tidspunkt, hvor alle mu-
ligheder stadig er åbne. Navnlig skal 
Kommissionen, når den udarbejder et 
forslag til en sådan plan eller et sådant 
program, som skal forelægges andre 
fællesskabsinstitutioner eller -organer til 
afgø-relse, give mulighed for, at 
offentligheden kan deltage i denne 
forberedende fase.

1. Ved udarbejdelse, ændring eller revision 
af en plan, et program eller en politik, der 
vedrører miljøet, informerer 
fællesskabsinstitutionerne og - organerne 
offentligheden herom, enten ved offentlig 
bekendtgørelse eller på anden passende 
måde, f.eks. via elektroniske medier. 
Oplysningerne skal omfatte udkastet til 
forslaget og miljøoplysningerne eller en 
evaluering af planen, programmet eller 
politikken, der er under udarbejdelse, hvis 
sådanne foreligger.

2. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
udpeger den del af offentligheden, der 
berøres eller vil kunne blive berørt af eller 
har en interesse i en plan eller et program 
som omhandlet i stk. 1, idet der tages 
hensyn til målene for denne forordning.

2. De fællesskabsinstitutioner eller 
-organer, der udarbejder, ændrer eller 
reviderer planen, programmet, eller 
politikken, der vedrører miljøet, informerer 
offentligheden om de praktiske muligheder 
for dens deltagelse, samt især om hvilken 
administrativ enhed i 
fællesskabsinstitutionen eller -organet, 
hvorfra alle relevante oplysninger kan 
indhentes, eller hvortil kommentarer og 
spørgsmål kan rettes, samt tidsplanen for 
indgivelse af kommentarer.

3. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
sikrer, at den i stk. 2 omhandlede 
offentlighed ved offentlig bekendtgørelse 
eller på anden passende måde, f.eks. via 
elektroniske medier, hvis sådanne er til 
rådighed, informeres om:

3. Fællesskabsinstitutionerne og 
-organerne gør det praktisk muligt for 
offentligheden at fremsætte kommentarer 
og synspunkter tidligt i processen, inden 
der træffes afgørelser om planen, 
programmet eller politikken. Afhængigt af 
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arten af planen, programmet eller 
politikken gives offentligheden mulighed 
for at fremsætte kommentarer i de 
forskellige faser af udarbejdelsen af planen 
eller programmet.

a) udkastet til forslaget, hvis et sådant 
foreligger

Sådanne praktiske foranstaltninger skal 
omfatte rimelige tidsfrister for de 
forskellige faser, der tillader tilstrækkelig 
tid til at informere offentligheden og til, at 
offentligheden kan forberede sig på og 
opnå reel deltagelse under hele 
miljøbeslutningsprocessen. Som en 
hovedregel fastsættes der i forbindelse med 
en skriftlig høring om en plan, et program 
eller en politik, der vedrører miljøet, en 
tidsfrist på otte uger for modtagelse af 
kommentarer. Når der organiseres møder 
eller høringer, gives der meddelelse herom 
mindst fire uger forinden. Disse tidsfrister 
kan reduceres i forbindelse med hastesager 
eller i de tilfælde, hvor offentligheden 
allerede har haft mulighed for at 
kommentere planen, programmet eller 
politikken.

b) miljøoplysningerne eller 
miljøvurderingen vedrørende den plan eller 
det program, der er under udarbejdelse, 
hvis sådanne informationer foreligger, og
c) de praktiske foranstaltninger med 
henblik på offentlighedens deltagelse, 
herunder:
i) hos hvilken administrativ enhed de 
relevante oplysninger kan indhentes
ii) til hvilken administrativ enhed 
kommentarer, udtalelser og spørgsmål kan 
rettes, og
iii) rimelige tidsfrister, der giver 
offentligheden tilstrækkelig tid til at 
informere sig og forberede sig og til reelt at 
deltage i miljøbeslutningsprocessen.
4. Der fastsættes en frist på mindst fire 
uger for modtagelse af kommentarer. Når 
der organiseres møder eller høringer, gives 
der meddelelse herom mindst fire uger 
forinden. Fristerne kan afkortes i 
forbindelse med hastesager eller i tilfælde, 
hvor offentligheden allerede har haft 
mulighed for at kommentere den 
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pågældende plan eller det pågældende 
program.

Or. nl

Begrundelse

Fællesskabsinstitutioner og -organer må tage hensyn til og aflægge beretning om resultatet af 
høringer.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 43
Artikel 9, stk. 3, indledning

3. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
sikrer, at den i stk. 2 omhandlede 
offentlighed ved offentlig bekendtgørelse 
eller på anden passende måde, f.eks. via 
elektroniske medier, hvis sådanne er til 
rådighed, informeres om:

3. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
sikrer, at den i stk. 2 omhandlede 
offentlighed ved offentlig bekendtgørelse 
eller på anden passende måde, f.eks. via 
elektroniske medier og medier, der drives af 
telekommunikationsnet, hvis sådanne er til 
rådighed, informeres om:

Or. pl

Begrundelse

Som følge af det tekniske fremskridt er alle medieoperatører, herunder 
teleinformatikoperatører, forpligtet til at stille vigtige oplysninger til rådighed for 
offentligheden i f.eks. nødsituationer. Ændringsforslaget er i tråd med ånden i Århus-
konventionen, særlig dennes artikel 5, og med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt og Chris Davies

Ændringsforslag 44
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Resultater af offentlighedens deltagelse
Når der træffes afgørelse om planen, 
programmet eller politikken, der vedrører 
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miljøet, tager fællesskabsinstitutionerne og 
-organerne behørigt hensyn til resultaterne 
af den offentlige deltagelse.
Fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
informerer offentligheden om planen, 
programmet eller politikken, herunder 
deres ordlyd, samt begrundelserne for og 
overvejelserne ved afgørelsen, herunder 
oplysninger om den offentlige deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabsinstitutioner og -organer må tage hensyn til resultaterne af den offentlige
høringsproces og aflægge beretning herom (ændring 23 fra EP's førstebehandling).

Ændringsforslag af Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María 
Sornosa Martínez og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 45
Artikel 10, stk. 2

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

2. Fællesskabsinstitutionen eller -organet 
som omhandlet i stk. 1 behandler enhver 
sådan anmodning, medmindre den klart er 
ubegrundet. Den eller det fremsætter
hurtigst muligt og senest 12 uger efter 
modtagelsen af anmodningen skriftlig 
afgørelse om, hvilke foranstaltninger der 
skal træffes til sikring af, at 
miljølovgivningen overholdes, eller om sit 
afslag på anmodningen. Det kvalificerede 
organ, som har indgivet anmodningen, 
underrettes om afgørelsen; grundene til 
afgørelsen anføres.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i Kommissionens forslag (artikel 9, stk. 2). Det er uklart, hvorvidt 
et kvalificeret organ ville kunne anfægte et "skriftligt svar" ved De Europæiske Fællesskabers 
Domstol. EU har ratificeret Århus-konventionen, og derfor bør konventionen gennemføres i 
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EU-retten i sin helhed, herunder forpligtelserne med hensyn til adgang til domstolsprøvelse.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 46
Artikel 10, stk. 2

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

2. Fællesskabsinstitutionen eller -organet 
som omhandlet i stk. 1 behandler enhver 
sådan anmodning, medmindre den er klart 
ubegrundet. Institutionen eller organet 
fremsætter hurtigst muligt og senest tolv 
uger efter modtagelsen af anmodningen
skriftlig afgørelse om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes til sikring 
af, at miljølovgivningen overholdes, eller 
om sit afslag på anmodningen. Den ikke-
statslige organisation, som har indgivet 
anmodningen, underrettes om afgørelsen, 
som skal indeholde en redegørelse for 
grundene til afgørelsen.

Or. nl

Begrundelse

Kommissionen foreslog oprindeligt en procedure, som ville give visse miljøorganisationer 
adgang til domstolsprøvelse i overensstemmelse med Århus-konvenetionen. For at sikre en 
sådan adgang er det absolut nødvendigt at bruge ordet "afgørelse". I Rådets fælles holdning 
er dette ord erstattet med en henvisning til et "skriftligt svar", som ikke har nogen betydning i 
EU-traktatens forstand. 

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 47
Artikel 10, stk. 3

3. Er fællesskabsinstitutionen eller -organet 
trods den fornødne omhu ikke i stand til at 
behandle en anmodning i overensstemmelse 
med stk. 2, underretter den eller det snarest 
muligt og senest inden for den i stk. 2 
nævnte frist den ikke-statslige organisation, 
som har indgivet anmodningen, om 
grundene til, at den ikke har behandlet 

3. Er fællesskabsinstitutionen eller -organet 
trods den fornødne omhu ikke i stand til at 
behandle en anmodning i overensstemmelse 
med stk. 2, underretter den eller det snarest 
muligt og senest inden for den i stk. 2 
nævnte frist den ikke-statslige organisation, 
som har indgivet anmodningen, om 
grundene til, at den/det ikke har kunnet 
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denne, og oplyser, hvornår den påregner at 
gøre det.

træffe afgørelse, og oplyser, hvornår den/det
påregner at træffe afgørelse om 
anmodningen.

Fællesskabsinstitutionen eller -organet 
behandler dog under alle omstændigheder
anmodningen inden for en frist på 18 uger 
efter modtagelsen heraf.

Fællesskabsinstitutionen eller -organet 
træffer afgørelse om en anmodning om 
intern prøvelse inden for en rimelig frist
under hensyntagen til arten, omfanget og 
alvoren af overtrædelsen af 
miljølovgivningen, dog højst 18 uger efter 
modtagelsen af anmodningen. Den 
underretter straks den ikke-statslige 
organisation om sin afgørelse vedrørende 
anmodningen.

Or. nl

Begrundelse

Her som i artikel 10, stk. 2, må der henvises til en "afgørelse" fra en fællesskabsinstitution 
eller et fællesskabsorgan for at sikre adgangen til domstolsprøvelse.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 48
Artikel 11, stk. 1, litra b

b) at dens primære erklærede mål er at 
fremme miljøbeskyttelse inden for 
rammerne af miljølovgivningen

b) at dens primære erklærede mål er at 
fremme miljøbeskyttelse inden for 
rammerne af miljølovgivningen eller at 
fremme bæredygtig udvikling

Or. nl

Begrundelse

Organisationer, der i deres vedtægter erklærer at have bæredygtig udvikling som mål, må 
også være berettiget til at indgive en anmodning.  

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 49
Artikel 12, stk. 1

1. En ikke-statslig organisation, som har 1. En ikke-statslig organisation, som har 
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indgivet anmodning om intern prøvelse i 
henhold til artikel 10, kan anlægge sag ved 
Domstolen i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i traktaten.

indgivet anmodning om intern prøvelse i 
henhold til artikel 10, kan, hvis den finder, 
at den afgørelse, som 
fællesskabsinstitutionen eller -organet har 
truffet som svar på den pågældende 
anmodning, er utilstrækkelig til at sikre, at 
miljølovgivningen overholdes, anlægge sag 
ved Domstolen i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i traktaten for at få 
prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af den i artikel 10 omhandlede 
afgørelse.

Or. nl

Begrundelse

Det fremgik meget tydeligere af Kommissionens oprindelige forslag, hvad sager ved 
Domstolen vedrører.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 50
Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ...*. Den anvendes fra ...*.

* p.m. * tre måneder efter den i stk. 1 nævnte 
dato.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne forordning gennemføres så hurtigt som muligt. Tre måneder er en 
realistisk frist.

  


