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Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

Rådets gemensamma ståndpunkt (6273/REV 2/2005 – C6-.../2005 – 2003/0242(COD))

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 18
Skäl 6

(6) Grundprincipen är att de rättigheter som 
garanteras av Århuskonventionens tre pelare 
gäller utan diskriminering på grund av 
medborgarskap, nationalitet eller hemvist.

(6) Grundprincipen är att de rättigheter som 
garanteras av Århuskonventionens tre pelare 
gäller utan diskriminering på grund av 
medborgarskap, nationalitet, personlig 
ekonomi eller hemvist.

Or. pl

Motivering

Medborgare med svag personlig ekonomi eller låg social status diskrimineras ofta av 
offentliga myndigheter. Det är svårt för sådana medborgare att få tillgång till 
miljöinformation eftersom de saknar Internet och andra telekommunikationstjänster, det är 
således också svårt för dem att få tillgång till rättslig prövning. Ändring för att bevara andan
från Århuskonventionen, särskilt konventionens artikel 9.4.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 19
Skäl 7

(7) Beteckningen myndigheter får i 
Århuskonventionen en vid definition; den 
grundläggande principen är att där offentlig 
makt utövas bör det finnas rättigheter för 
enskilda och deras organisationer. Det är 
därför nödvändigt att de 
gemenskapsinstitutioner och 
gemenskapsorgan som omfattas av denna 
förordning definieras på samma vida och 
funktionella sätt. I enlighet med 
Århuskonventionen kan gemenskapens 
institutioner och organ undantas från 
konventionens räckvidd när de handlar i 
egenskap av dömande eller lagstiftande 
myndighet. För att detta undantag skall 
överensstämma med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång 
till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar, bör emellertid 
bestämmelserna om tillgång till 
miljöinformation tillämpas på gemenskapens 
institutioner och organ när de handlar i 
egenskap av lagstiftande myndighet.

(7) Beteckningen myndigheter får i 
Århuskonventionen en vid definition; den 
grundläggande principen är att där offentlig 
makt utövas bör det finnas rättigheter för 
enskilda och deras organisationer att agera 
och ha tillgång till domstolar i 
miljörelaterade ärenden. Det är därför 
nödvändigt att de gemenskapsinstitutioner 
och gemenskapsorgan som omfattas av 
denna förordning definieras på samma vida 
och funktionella sätt. I enlighet med 
Århuskonventionen kan gemenskapens 
institutioner och organ undantas från 
konventionens räckvidd när de handlar i 
egenskap av dömande eller lagstiftande 
myndighet. För att detta undantag skall 
överensstämma med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång 
till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar, bör emellertid 
bestämmelserna om tillgång till 
miljöinformation tillämpas på gemenskapens 
institutioner och organ när de handlar i 
egenskap av lagstiftande myndighet.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslag för att ytterligare definiera lagstiftningens räckvidd. Enligt den rådande
formuleringen kan medborgare ha andra rättigheter som inte nödvändigtvis är kopplade till 
miljöskydd. Ändring för att bevara andan från Århuskonventionen, särskilt konventionens
artiklar 6, 7, 8 och 9.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 20
Skäl 9

(9) Denna förordning bör innehålla en 
definition av planer och program i den 

(9) Denna förordning bör innehålla en 
definition av planer och program i den 
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mening som avses i Århuskonventionen och 
parallellt med det tillvägagångssätt som har 
följts i förhållande till medlemsstaternas 
förpliktelser enligt befintlig EG-rätt. Planer 
och program avseende miljön bör definieras 
i förhållande till hur de bidrar till att uppnå 
eller sannolikt avsevärt påverkar möjligheten 
att uppnå gemenskapens miljöpolitiska mål. 
I gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram fastställs 
gemenskapens miljöpolitiska mål och 
åtgärder för att uppnå dessa mål under en 
tioårsperiod från den 22 juli 2002 . När 
denna period har löpt ut bör ett nytt 
miljöhandlingsprogram antas.

mening som avses i Århuskonventionen och 
parallellt med det tillvägagångssätt som har 
följts i förhållande till medlemsstaternas 
förpliktelser enligt befintlig EG-rätt. Planer 
och program avseende miljön bör definieras 
i förhållande till hur de bidrar till att uppnå 
eller sannolikt avsevärt påverkar möjligheten 
att uppnå gemenskapens miljöpolitiska mål
och prioriteringar. I gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram fastställs 
gemenskapens miljöpolitiska mål och 
åtgärder för att uppnå dessa mål under en 
tioårsperiod från den 22 juli 2002 . När 
denna period har löpt ut bör ett nytt 
miljöhandlingsprogram antas.

Or. pl

Motivering

Förutom de miljöpolitiska målen är Europeiska unionen koncentrerad på att genomföra de 
prioriteringar som är kopplade till denna politik. Det sjätte ramprogrammet (2002–2006) 
främjar bland annat livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, hållbar utveckling samt
globala förändringar och ekosystem och således underprogram med nära anknytning till 
miljö- och hälsoskydd.

I de prioriteringar som Förenade kungarikets ordförandeskap för Europeiska unionen har 
fastställt ingår klimatförändringar samt miljöskydd och hållbar utveckling avseende 
människors liv och hälsa.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 21
Skäl 15

(15) Undantagen i förordning (EG) 
nr 1049/2001 bör tillämpas på motsvarande 
sätt vid begäran om tillgång till 
miljöinformation enligt den här 
förordningen. Grunderna för avslag när det 
gäller tillgång till miljöinformation bör 
tolkas restriktivt, varvid hänsyn bör tas till 
allmänhetens intresse av att informationen 
lämnas ut och huruvida informationen gäller 
utsläpp i miljön. Begreppet affärsintressen 
omfattar sådana överenskommelser om 

(15) När det gäller undantag från reglerna 
om tillgång till miljöinformation, bör de 
relevanta bestämmelserna i 
direktiv 2003/4/EG om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation gälla också 
för gemenskapens institutioner och organ.
Grunderna för avslag när det gäller tillgång 
till miljöinformation bör tolkas restriktivt, 
varvid hänsyn bör tas till allmänhetens 
intresse av att informationen lämnas ut och 
huruvida informationen gäller utsläpp i 
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sekretesskydd som ingås av institutioner 
eller organ som agerar i egenskap av 
banker.

miljön.

Or. en

Motivering

Direktiv 2003/4/EG införlivar Århuskonventionen om miljöinformation i medlemsstaternas 
lagstiftning och det finns ingen anledniung varför gemenskapsinstitutionerna inte skulle 
tillämpa samma lagar.  Tillägget om ”banker” kommer från Århuskonventionen, som har 
hunnit ratifieras av gemenskapen. Enligt konventionen måste undantag tolkas restriktivt, 
tillägget om ”banker” utvidgar dock begreppet om konfidentialitet och kan därför inte 
tillåtas. Direktiv 2003/4/EG omfattar inga särskilda lagar för banker, även om banker 
liknande EIB finns i många medlemsstater.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 22
Skäl 15

(15) Undantagen i förordning (EG) 
nr 1049/2001 bör tillämpas på motsvarande 
sätt vid begäran om tillgång till 
miljöinformation enligt den här 
förordningen. Grunderna för avslag när det 
gäller tillgång till miljöinformation bör 
tolkas restriktivt, varvid hänsyn bör tas till 
allmänhetens intresse av att informationen 
lämnas ut och huruvida informationen gäller 
utsläpp i miljön. Begreppet affärsintressen 
omfattar sådana överenskommelser om 
sekretesskydd som ingås av institutioner 
eller organ som agerar i egenskap av 
banker.

(15) Grunderna för avslag när det gäller 
tillgång till miljöinformation bör tolkas 
restriktivt, varvid hänsyn bör tas till 
allmänhetens intresse av att informationen 
lämnas ut och huruvida informationen gäller 
utsläpp i miljön. 

När det gäller undantag avseende tillgång 
till miljöinformation, bör de relevanta 
bestämmelserna i direktiv 2003/4/EG om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation 
gälla också för gemenskapens institutioner 
och organ.

Or. nl
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Motivering

Det undantag som gör det möjligt för institutioner eller organ som agerar i egenskap av 
banker att neka dessa tillgång till miljöinformation fanns inte med i kommissionens 
ursprungliga förslag. Undantag måste baseras på direktiv 2003/4EG.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 23
Artikel 1, punkt 1, led b

b) säkerställa att miljöinformation blir 
successivt tillgänglig och spridd till 
allmänheten för att uppnå bredast möjliga 
systematiska tillgång för och spridning till 
allmänheten av miljöinformation; i detta 
syfte skall i synnerhet användning av 
telematik och/eller elektronik, om sådan 
finns tillgänglig, främjas,

b) säkerställa att miljöinformation samlas in 
på ett tillförlitligt sätt och blir successivt 
tillgänglig och spridd till allmänheten för att 
uppnå bredast möjliga systematiska tillgång 
för och spridning till allmänheten av 
miljöinformation; i detta syfte skall i 
synnerhet användning av telematik och/eller 
elektronik, om sådan finns tillgänglig, 
främjas,

Or. pl

Motivering

Misstag: osystematisk observation av miljöns tillstånd, inexakta avläsningar utförda med 
mätutrustning och användning av bristfälliga eller omoderna instrument samt inkorrekta 
forskningsförfaranden kan leda till upprepade misstag som i sin tur kan leda till inexakta
bedömningar av miljöns tillstånd och följaktligen få som konsekvens att felaktig information 
sprids. Detta kan föra med sig att offentliga myndigheter och domstolar begår misstag eller 
underlåter att vidta lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 24
Artikel 1, punkt 1, led c

c) ge allmänheten en möjlighet att delta när 
det gäller planer och program avseende 
miljön,

c) ge allmänheten en möjlighet att delta när 
det gäller planer, program och riktlinjer 
avseende miljön,

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling.)

Or. en



PE 364.732v01-00 6/22 AM\584771SV.doc

SV

Motivering

Århuskonventionen kräver möjlighet att delta i utarbetandet av miljöpolitik.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 25
Artikel 1, punkt 1, led c

c) ge allmänheten en möjlighet att delta när 
det gäller planer och program avseende 
miljön,

c) ge allmänheten en möjlighet att delta när 
det gäller planer, program och riktlinjer
avseende miljön,

Or. nl

Motivering

Denna ändring föreslås med hänvisning till formuleringen i Århuskonventionens artikel 7. 
Det är en upprepning av ändringsförslag 7 i första behandlingen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 26
Artikel 2, punkt 1, inledningen

1. I denna förordning används följande 
beteckningar med de betydelser som här 
anges:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 27
Artikel 2, punkt 1, led a

a) sökande: en fysisk eller juridisk person 
som begär miljöinformation.

a) sökande: en fysisk eller juridisk person 
som begär information om tillståndet i
miljön eller för olika delar av miljön.

Or. pl
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Motivering

De sökande skall lämna in sina ansökningar om information för en eller flera delar av miljön, 
snarare än för hela miljön.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 28
Artikel 2, punkt 1, led d, led i

i) tillståndet för olika delar av miljön, som 
luft och atmosfär, vatten, mark, land, 
landskap och naturområden, inbegripet 
våtmarker, kust- och havsområden, biologisk 
mångfald och dess delar, inklusive genetiskt 
modifierade organismer, och samspelet 
mellan dessa delar,

i) tillståndet för olika delar av miljön, som 
luft och atmosfär, vatten, mark, yttre
terrängformer, berggrund, land, landskap 
och naturområden, inbegripet skogar,
våtmarker, kust- och havsområden, biologisk 
mångfald och dess delar, inklusive genetiskt 
modifierade organismer, och samspelet 
mellan dessa delar,

Or. pl

Motivering

Led i omfattar olika delar av miljön: atmosfären (luft), hydrosfären (vatten), pedosfären 
(marker), yttre terrängformer och berggrund (litosfären) och levande organismer, inbegripet 
skogar och våtmarker (biosfären). Det är viktigt att tillägga berggrund på grund av den 
ekonomiska verksamhet som bedrivs i den (gruvbrytning, tunnelbaneverksamhet, byggarbete, 
lagring, militära aktiviteter) som kraftigt påverkar miljön (gruvras, gasexplosioner, läckage 
av oljeprodukter från pipelines, tunnelolyckor, olyckor vid byggen etc.).

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 29
Artikel 2, punkt 1, led d, led vi

vi) tillståndet för människors hälsa och 
säkerhet, inbegripet förorening av 
livsmedelskedjan i förekommande fall, 
villkoren för mänskligt liv, kulturplatser och 
byggnader i den utsträckning de påverkas 
eller kan påverkas av tillståndet i de delar av 
miljön som anges i led i eller, genom dessa 
delar, av någon av de faktorer som anges i 
leden ii och iii.

vi) tillståndet för människors hälsa och 
säkerhet, det demografiska och sociala 
tillståndet för enskilda samhällen på lokal, 
regional och nationell nivå, inbegripet 
förorening av livsmedelskedjan 
i förekommande fall, villkoren för mänskligt 
liv, kulturplatser och byggnader i den 
utsträckning de påverkas eller kan påverkas 
av tillståndet i de delar av miljön som anges 
i led i eller, genom dessa delar, av någon av
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de faktorer som anges i leden ii och iii.

Or. pl

Motivering

Om man känner till köns- och åldersfördelningen såväl som andra demografiska och sociala 
uppgifter om enskilda samhällen på lokal, regional och nationell nivå kan man, vid 
exempelvis en eventuell radioaktiv kontaminering eller andra miljökatastrofer, såsom 
översvämningar, bedöma när, hur och var hjälp behöver sättas in för de mest utsatta 
grupperna, särskilt gamla och barn.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 30
Artikel 2, punkt 1, led e, stycke 1

e) planer och program avseende miljön:
planer och program som

e) planer, program och riktlinjer avseende 
miljön: planer, program och riktlinjer som

Or. nl

Motivering

Led e måste stämma överens med ändrinförslaget till artikel 1.1 c från Fredrika Brepoels.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 31
Artikel 2, punkt 1, led e, led i

i) utarbetas och i förekommande fall antas 
av gemenskapens institutioner eller organ,

i) utarbetas, finansieras och/eller antas av 
gemenskapens institutioner eller organ,

Or. nl

Motivering

Den andra delen återinför ändringsförslag 10 från första behandlingen. (Ändringsförslag 10 i 
parlamentets första behandling.)
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Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 32
Artikel 2, punkt 1, led e, led i

i) utarbetas och i förekommande fall antas 
av gemenskapens institutioner eller organ,

i) utarbetas, finansieras och i 
förekommande fall antas av gemenskapens 
institutioner eller organ,

Or. en

Motivering

EU-finansierade program kan ha stor betydelse för miljön.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 33
Artikel 2, punkt 1, led e, stycke 3

Definitionen omfattar inte ekonomiska 
planer och program, bankplaner och 
bankprogram eller budgetplaner och 
budgetprogram i vilka det fastställs hur 
särskilda projekt eller verksamheter bör 
finansieras eller som rör de föreslagna 
årsbudgetarna, eller interna arbetsprogram 
för en gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan eller beredskapsplaner 
och beredskapsprogram som är utformade 
endast för skydd och beredskap.

Definitionen omfattar inte ekonomiska 
planer och program eller budgetplaner och 
budgetprogram i vilka det fastställs hur 
särskilda projekt eller verksamheter bör 
finansieras eller som rör de föreslagna 
årsbudgetarna, eller interna arbetsprogram 
för en gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan eller beredskapsplaner 
och beredskapsprogram som är utformade 
endast för skydd och beredskap.

Or. en

Motivering

Tillägget ”bankplaner och bankprogram” kommer från Århuskonventionen som har hunnit 
ratifieras av gemenskapen. Enligt konventionen måste undantag tolkas restriktivt, tillägget om 
”bankplaner och bankprogram” utvidgar dock begreppet om konfidentialitet och kan därför 
inte tillåtas. Direktiv 2003/4/EG omfattar inga särskilda lagar för banker, även om banker 
liknande EIB finns i många medlemsstater.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 34
Artikel 2, punkt 1, led f

f) miljörätt: gemenskapslagstiftning som, 
oberoende av dess rättsliga grund, bidrar till 
att uppnå målen i gemenskapens miljöpolitik 
enligt fördraget: att bevara, skydda och 
förbättra miljön, skydda människors hälsa, 
utnyttja naturresurserna varsamt och 
rationellt samt främja åtgärder på 
internationell nivå för att lösa regionala eller 
globala miljöproblem.

f) miljörätt: gemenskapslagstiftning som, 
oberoende av dess rättsliga grund, bidrar till 
att uppnå målen i gemenskapens miljöpolitik 
enligt fördraget: att bevara, skydda och 
förbättra miljön, skydda människors hälsa, 
utnyttja naturresurserna varsamt och 
rationellt samt främja åtgärder på 
internationell nivå för att lösa lokala,
regionala eller globala miljöproblem.

Or. pl

Motivering

Främjandet av åtgärder för att lösa miljöproblem på lokal nivå leder till ytterligare åtgärder 
för att skydda och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa och se till att 
naturresurserna används rationellt och med förstånd. Denna åtgärd kommer sedan att lyftas 
upp på högre nivåer (regional, nationell och slutligen internationell nivå.) Miljöskydd på 
internationell nivå är inte möjligt om man inte agerar på lokal nivå.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 35
Artikel 3, stycke 1

Förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
tillämpas när en sökande begär tillgång till 
miljöinformation som förvaras hos 
gemenskapens institutioner och organ, utan 
att sökanden diskrimineras på grund av 
medborgarskap, nationalitet eller hemvist 
eller, när sökanden är en juridisk person, 
utan att diskrimineras på grund av var 
sökanden har sitt registrerade säte eller sin 
huvudsakliga verksamhet.

Förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
tillämpas när en sökande begär tillgång till 
miljöinformation som förvaras hos 
gemenskapens institutioner och organ, utan 
att sökanden diskrimineras på grund av 
medborgarskap, nationalitet, social status
eller hemvist eller, när sökanden är en 
juridisk person, utan att diskrimineras på 
grund av den typ av verksamhet den 
sökande är engagerad i, var sökanden har 
sitt registrerade säte eller sin huvudsakliga 
verksamhet.

Or. pl
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Motivering

Medborgare med svag personlig ekonomi eller låg social status diskrimineras ofta av 
offentliga myndigheter. Det är svårt för sådana medborgare att få tillgång till 
miljöinformation eftersom de saknar Internet och andra telekommunikationstjänster, det är 
således också svårt för dem att få tillgång till rättslig prövning. Ändring för att bevara andan
från Århuskonventionen, särskilt konventionens artikel 9.4.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 36
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Den miljöinformation som skall 
tillhandahållas och spridas skall uppdateras 
på lämpligt sätt. Utöver de handlingar som 
anges i artikel 12.2 och 12.3 samt 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EG) 
nr 1049/2001 skall databaserna och registren 
innehålla följande:

2. Den miljöinformation som skall 
tillhandahållas och spridas skall vara 
tillförlitlig och uppdateras på lämpligt sätt. 
Utöver de handlingar som anges i artikel 
12.2 och 12.3 samt artikel 13.1 och 13.2 
i förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
databaserna och registren innehålla följande:

Or. pl

Motivering

Misstag: osystematisk observation av miljöns tillstånd, inexakta avläsningar utförda med 
mätutrustning och användning av bristfälliga eller omoderna instrument samt inkorrekta 
forskningsförfaranden kan leda till upprepade misstag som i sin tur kan leda till inexakta
bedömningar av miljöns tillstånd och följaktligen få som konsekvens att felaktig information 
sprids. Detta kan föra med sig att offentliga myndigheter och domstolar begår misstag eller 
underlåter att vidta lämpliga årgärder.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 37
Artikel 4, punkt 4

4. Kommissionen skall med jämna 
mellanrum, minst vart fjärde år, se till att en 
rapport om tillståndet i miljön, med 
information om kvaliteten och 
belastningarna på miljön, publiceras och 
sprids.

4. Kommissionen skall med jämna 
mellanrum, minst vart fjärde år, se till att en 
rapport om tillståndet i miljön, med 
information om kvaliteten och 
belastningarna på miljön, publiceras och 
sprids, samt presentera riktlinjer för dess 
utveckling i enlighet med artiklarna 95 och 
175.1 i fördraget.
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Or. pl

Motivering

Det främsta målet med förordningen är att att skydda människors hälsa och miljön. Att 
fastställa riktlinjer för utvecklingen kommer att underlätta utarbetandet av åtgärder som 
kommer att motivera en förbättrad tillgång till information, ett ökat deltagande i 
beslutsprocesser från allmänhetens sida och tillgång till rättslig prövning när det gäller 
hälso- och miljöskydd.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 38
Artikel 6

Tillämpning av undantag avseende begäran 
om tillgång till miljöinformation

Avslag av begäran om tillgång till 
miljöinformation

1. Beträffande artikel 4.2 första 
strecksatsen i förordning (EG) 
nr 1049/2001 skall ett övervägande 
allmänintresse av utlämnande anses 
föreligga om den begärda informationen 
rör miljöutsläpp. Beträffande de andra 
undantag som avses i artikel 4.2 och 4.3 
i förordning (EG) nr 1049/2001 skall det 
förhållande att den begärda informationen 
rör miljöutsläpp särskilt beaktas vid 
bedömningen av huruvida det föreligger ett 
övervägande allmänintresse för 
utlämnande.

När gemenskapens institutioner eller organ 
får en begäran om att få ta del av 
miljöinformation som inte förvaras av dem 
eller för deras räkning skall de snarast, och 
inom 15 arbetsdagar, informera sökanden 
om vilken av gemenskapens institutioner 
eller organ eller vilken offentlig myndighet 
i enlighet med direktiv 2003/4/EG som kan 
tänkas ta emot begäran, eller överföra 
begäran dit och informera sökanden om 
överföringen.

2. Utöver de undantag som anges i artikel 4 
i förordning (EG) nr 1049/2001 får 
gemenskapens institutioner och organ 
vägra tillgång till miljöinformation om 
utlämnande av informationen skulle få 
negativa följder för skyddet av den miljö 
som informationen gäller, till exempel 
sällsynta arters häckningsplatser.

När begäran är för allmänt hållen skall 
gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet, snarast möjligt och 
under alla omständigheter inom den 
tidsfrist som anges i artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1049/2001, begära att sökanden 
klargör begäran, och skall bistå sökanden i 
detta genom att t.ex. tillhandahålla 
information om utnyttjandet av offentliga 
register som avses i artikel 11 i förordning 
(EG) nr 1049/2001. 
Gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet får först efter att ha 
gett sökanden denna möjlighet avslå 
begäran enligt detta stycke i fall då den/det 
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bedömer det lämpligt.
3. En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som förvarar 
miljöinformation från en medlemsstat skall 
samråda med den medlemsstaten och 
tillämpa eventuella relevanta undantag 
enligt gemenskapsrätten. Den institution 
eller det organ som berörs skall lämna ut 
informationen om inga undantag gäller.

Gemenskapens institutioner och organ 
skall neka tillgång till och besluta att inte 
aktivt sprida miljöinformation i fall då 
utlämnandet av informationen skulle ha 
negativa följder för skyddet av den miljö 
som den avser, till exempel platser där 
sällsynta arter finns.

Gemenskapens institutioner och organ får 
inte med stöd av undantagen avseende 
skydd av kommersiell eller industriell 
information, skydd av personuppgifter eller 
skydd av den miljö som informationen 
avser avslå en begäran om information om 
utsläpp i miljön eller besluta att inte aktivt 
sprida sådan information.
Gemenskapens institutioner och organ får  
endast neka tillgång till miljöinformation 
eller besluta att inte aktivt sprida 
miljöinformation på grundval av något av 
de undantag som anges i artikel 4 i 
direktiv 2003/4/EG eller tredje stycket i 
denna artikel.
De undantag som föreskrivs i denna 
förordning skall tolkas restriktivt. I varje 
enskilt fall skall allmänhetens intresse av 
att informationen lämnas ut vägas mot det 
intresse som betjänas av att begäran avslås.

Or. nl

Motivering

Undantag måste grundas på direktiv 2003/4/EG som föreskriver tillgång till miljöinformation 
på nationell nivå. De undantag som föreskrivs här stämmer inte helt och hållet överens med
bestämmelserna i Århuskonventionen, och är dessutom för långtgående i förhållande till 
denna.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 39
Artikel 6, punkt 1

1. Beträffande artikel 4.2 första 1. Gemenskapens institutioner och organ 
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strecksatsen i förordning (EG) 
nr 1049/2001 skall ett övervägande 
allmänintresse av utlämnande anses 
föreligga om den begärda informationen 
rör miljöutsläpp. Beträffande de andra 
undantag som avses i artikel 4.2 och 4.3 
i förordning (EG) nr 1049/2001 skall det 
förhållande att den begärda informationen 
rör miljöutsläpp särskilt beaktas vid 
bedömningen av huruvida det föreligger ett 
övervägande allmänintresse för 
utlämnande.

får endast neka tillgång till 
miljöinformation eller besluta att inte aktivt 
sprida miljöinformation på grundval av 
något av de undantag som anges i artikel 4 
i direktiv 2003/4/EG eller i andra stycket i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Direktiv 2003/4/EG tillämpar Århuskonventionen när det gäller tillgång till miljöinformation 
i medlemsstaterna. Gemenskapens institutioner bör tillämpa samma bestämmesler för 
undantag om tillgång till information som medlemsstaterna. Förordning 1049/2001 tar inte 
tillräcklig hänsyn till den särskilda status som tillgång till miljöinformation har enligt 
Århuskonventionen.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 3

3. En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som förvarar 
miljöinformation från en medlemsstat skall 
samråda med den medlemsstaten och 
tillämpa eventuella relevanta undantag 
enligt gemenskapsrätten. Den institution 
eller det organ som berörs skall lämna ut 
informationen om inga undantag gäller.

utgår

Or. en

Motivering

Överflödig. De undantag som föreskrivs i direktiv 2003/4 bör gälla för både medlemsstater 
och gemenskapens institutioner och organ.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 41
Artikel 8, stycke 1

Vid omedelbart hot mot människors hälsa 
eller miljön – oberoende av om hotet 
kommer från mänsklig verksamhet eller har 
naturliga orsaker – skall gemenskapens 
institutioner och organ på begäran från en 
sådan offentlig myndighet som avses i 
direktiv 2003/4/EG samarbeta med och bistå 
myndigheten, så att denna omedelbart och 
utan dröjsmål kan sprida till den allmänhet 
som kan påverkas all miljöinformation som 
gör det möjligt för den allmänheten att 
förebygga eller begränsa skador från hotet, i 
den utsträckning som denna information 
förvaras av eller för 
gemenskapsinstitutionens, 
gemenskapsorganets och/eller myndighetens 
räkning.

Vid omedelbart hot mot människors liv och
hälsa eller miljön – oberoende av om hotet 
kommer från mänsklig verksamhet eller har 
naturliga orsaker – skall gemenskapens 
institutioner och organ på begäran från en 
sådan offentlig myndighet som avses i 
direktiv 2003/4/EG samarbeta med och bistå 
myndigheten, så att denna omedelbart och 
utan dröjsmål kan sprida till den allmänhet 
som kan påverkas all miljöinformation som 
gör det möjligt för den allmänheten att 
förebygga eller minimera skador från hotet, 
i den utsträckning som denna information 
förvaras av eller för 
gemenskapsinstitutionens, 
gemenskapsorganets och/eller myndighetens 
räkning.

Or. pl

Motivering

I många fall då fara för människors hälsa uppstår finns det också en fara för människors liv. 
Syftet med ändringen är att uppmärksamma det faktum att sådana situationer kan kräva 
människoliv. Ordet ”minimera” används för att understryka att den fara som uppstår från 
hotet skall hållas på en absolut miniminivå.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 42
Artikel 9

1. Gemenskapens institutioner och organ 
skall, genom lämpliga praktiska och/eller 
andra åtgärder, bereda allmänheten 
tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt 
delta under utarbetande, ändring eller 
översyn av planer eller program som avser 
miljön på ett stadium då alla alternativ 
fortfarande står öppna. I synnerhet när 
kommissionen utarbetar förslag till sådana 
planer eller program som föreläggs andra 

1. Gemenskapens institutioner och organ 
skall när de utarbetar, ändrar eller ser över 
en plan eller ett program avseende miljön 
informera allmänheten om detta genom ett 
offentligt tillkännagivande eller på annat 
lämpligt sätt, till exempel via elektroniska 
medier. Informationen skall i tillämpliga
fall inbegripa utkastet till förslag och den 
miljöinformation eller miljöbedömning som 
avser den plan, det program eller de 
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gemenskapsinstitutioner eller 
gemenskapsorgan för beslut skall den ge 
allmänheten möjlighet att delta under 
utarbetandestadiet.

riktlinjer som håller på att utarbetas.

2. Gemenskapens institutioner och organ 
skall fastställa vilken allmänhet som 
påverkas eller kan komma att påverkas av, 
eller som har intresse av, de planer eller 
program som avses i punkt 1, med 
beaktande av syftena med denna 
förordning.

2. Den gemenskapsinstitution eller det 
gemenskapsorgan som utarbetar, ändrar 
eller ser över en plan eller ett program 
avseende miljön skall informera 
allmänheten om hur deltagandet skall gå 
till rent praktiskt, i synnerhet genom att 
informera om vilken administrativ enhet 
inom institutionen eller organet som kan 
tillhandahålla relevant information och ta 
emot synpunkter och frågor samt om 
tidsfristen för att avge synpunkter.

3. Gemenskapens institutioner och organ 
skall se till att den allmänhet som avses i 
punkt 2 informeras, antingen genom 
offentliga meddelanden eller på andra 
lämpliga sätt, till exempel elektroniska 
medier när sådana finns tillgängliga, om

3. Gemenskapens institutioner och organ 
skall vidta praktiska åtgärder för att göra 
det möjligt för allmänheten att ge 
synpunkter och uttrycka åsikter på ett tidigt 
stadium innan några beslut fattats om 
planen, programmet eller riktlinjerna. 
Beroende på planens, programmets eller 
riktlinjernas karaktär skall allmänheten 
ges möjlighet att ge synpunkter under olika 
stadier av utarbetandet.

a) utkastet till förslag, när detta finns 
tillgängligt,

Åtgärderna skall inbegripa rimliga 
tidsfrister för de olika etapperna, med 
tillräckligt mycket tid för att allmänheten 
skall hinna informeras, förbereda sig och 
delta på ett meningsfullt sätt i 
beslutsprocessen avseende miljöfrågor. Vid 
skriftligt samråd om en plan, ett program 
eller riktlinjer avseende miljön skall 
tidsfristen för att ta emot synpunkter i regel 
vara åtta veckor. När möten eller 
utfrågningar anordnas skall detta 
tillkännages senast fyra veckor i förväg. 
Tidsfristerna kan förkortas i nödfall eller 
om allmänheten redan har fått möjlighet 
att ge synpunkter på planen, programmet 
eller riktlinjerna i fråga.

b) den miljöinformation eller 
miljöbedömning som berör de planer eller 
program som utarbetas, om sådan finns 
tillgänglig, och
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c) praktiska arrangemang för deltagande, 
bland annat
i) den förvaltningsenhet från vilken den 
berörda informationen kan erhållas,
ii) den förvaltningsenhet till vilken 
synpunkter, åsikter eller frågor kan 
lämnas, och
iii) rimliga tidsramar, som skall vara 
tillräckligt långa för att allmänheten skall 
kunna informeras, förbereda sig och delta 
på ett meningsfullt sätt i beslutsprocessen i 
miljöfrågor.
4. En tidsfrist på minst fyra veckor skall 
fastställas för inlämning av synpunkter. 
Om möten eller utfrågningar anordnas 
skall detta meddelas minst fyra veckor i 
förväg. Tidsfristerna kan kortas i 
brådskande fall eller om allmänheten 
redan har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på aktuella planer eller 
program.

Or. nl

Motivering

Gemenskapens institutioner och organ måste ta hänsyn till och rapportera om resultaten av 
samråden.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 43
Artikel 9, punkt 3, inledningen

3. Gemenskapens institutioner och organ 
skall se till att den allmänhet som avses i 
punkt 2 informeras, antingen genom 
offentliga meddelanden eller på andra 
lämpliga sätt, till exempel elektroniska 
medier när sådana finns tillgängliga, om

3. Gemenskapens institutioner och organ 
skall se till att den allmänhet som avses i 
punkt 2 informeras, antingen genom 
offentliga meddelanden eller på andra 
lämpliga sätt, till exempel elektroniska 
medier och medier via telenät när sådana 
finns tillgängliga, om

Or. pl
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Motivering

Tack vare tekniska framsteg är alla mediaoperatörer, inklusive teleinformationsoperatörer 
skyldiga att i nödsituationer göra viktig information tillgänglig för allmänheten. 
Ändringsförslaget går ut på att bevara Århuskonventionens anda, särkilt dess artikel 5, och 
hålla kvar vid artikel 4 i Europaprlamentets och rådets förordning om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor ska tillämpas på Europeiska gemenskapens institutioner och organ.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt och Chris Davies

Ändringsförslag 44
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Resultaten av allmänhetens deltagande
Gemenskapens institutioner och organ 
skall när de fattar beslut om planen, 
programmet eller riktlinjerna avseende 
miljön ta vederbörlig hänsyn till det som 
framkommit under allmänhetens 
deltagande.
Gemenskapens institutioner och organ 
skall informera allmänheten om planen, 
programmet eller riktlinjerna, bl.a. 
tillhörande handlingar, samt om grunderna 
till beslutet, inbegripet information om 
samrådet med allmänheten.

Or. en

Motivering

Gemenkapens instituioner och organ skall ta hänsyn till resultaten av allmänhetens 
deltagande och rapportera om dessa.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, María 
Sornosa Martínez och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 45
Artikel 10, punkt 2

2. Den gemenskapsinstitution eller det 
gemenskapsorgan som avses i punkt 1 skall 

2. Den gemenskapsinstitution eller det 
gemenskapsorgan som avses i punkt 1 skall 
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pröva varje sådan begäran som inte är 
uppenbart ogrundad. 
Gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet skall snarast ange sina 
skäl i ett skriftligt svar, dock senast tolv 
veckor efter det att begäran togs emot.

pröva varje sådan begäran som inte är 
uppenbart ogrundad. Den/det skall snarast, 
dock senast tolv veckor efter det att begäran 
togs emot, utfärda ett skriftligt beslut om 
vilka åtgärder den tänker vidta för att se till 
att miljölagstiftningen följs, eller om sitt 
avslag på begäran. Beslutet skall rikta sig 
till den erkända sammanslutning som 
lämnat in begäran; beslutet skall vara 
motiverat.

Or. en

Motivering

Återinför texten i kommissionens förslag (artikel 9.2). Det är oklart huruvida en erkänd 
sammanslutning skulle kunna utmana ”ett skriftligt svar” i EG-domstolen. EU har ratificerat 
Århuskonventionen och därför skall konventionen införlivas i EU:s lagstiftning och dess 
integritet bevaras, inklusive skyldigheterna om tillgång till rättslig prövning.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 46
Artikel 10, punkt 2

2. Den gemenskapsinstitution eller det 
gemenskapsorgan som avses i punkt 1 skall 
pröva varje sådan begäran som inte är 
uppenbart ogrundad. 
Gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet skall snarast ange sina 
skäl i ett skriftligt svar, dock senast tolv 
veckor efter det att begäran togs emot.

2. Den gemenskapsinstitution eller det 
gemenskapsorgan som avses i punkt 1 skall 
pröva varje sådan begäran som inte är 
uppenbart ogrundad. 
Gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet skall snarast, dock 
senast tolv veckor efter det att begäran togs 
emot, utfärda ett skriftligt beslut om vilka 
åtgärder den tänker vidta för att se till att 
miljölagstiftningen följs, eller om sitt avslag 
på begäran. Beslutet, med medföljande 
motivering, skall rikta sig till den icke-
statliga organsiationen som lämnat in 
begäran.

Or. nl

Motivering

Kommissionen föreslog ursprungligen ett förfarande som skulle tillåta vissa 
miljöorgansationer tillgång till rättslig prövning i enlighet med Århuskonventionen. För att 
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åstadkomma detta är det absolut nödvändigt att använda termen ”beslut”. I rådets 
gemensamma ståndpunkt har denna term bytts ut mot en hänvisning till en motivering i ett 
skriftligt svar som inte har någon betydelse i EG-fördraget.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 47
Artikel 10, punkt 3

3. En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som trots rimliga 
ansträngningar inte kan agera i enlighet med 
punkt 2 skall snarast, dock senast inom den 
tid som anges i punkt 2, underrätta den icke-
statliga organisation som lämnat begäran om 
anledningen till detta och om när 
institutionen eller organet avser att agera.

3. En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som trots rimliga 
ansträngningar inte kan agera i enlighet med 
punkt 2 skall snarast, dock senast inom den 
tid som anges i punkt 2, underrätta den icke-
statliga organisation som lämnat begäran om 
anledningen till varför man inte har kunna 
fatta detta beslut och om när institutionen 
eller organet avser att fatta ett beslut 
angående begäran.

I vart fall skall gemenskapsinstitutionen 
eller gemenskapsorganet agera senast arton 
veckor efter det att begäran togs emot.

Gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet skall fatta sitt beslut
angående begäran om omprövning inom en 
tid som är rimlig med beaktande av 
överträdelsens natur, omfattning och 
allvarlighet, dock senast arton veckor efter 
det att begäran togs emot. Institutionen eller 
organet skall omgående informera den 
behöriga icke-statliga organisationen om 
sitt beslut angående begäran.

Or. nl

Motivering

Precis som i artikel 10.2 måste det finnas en referens till gemenskapsinstitutionens eller 
gemenskapsorganets  ”beslut”  för att garantera tillgången till rättslig prövning.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 48
Artikel 11, punkt 1, led b

b) den har som främsta angivna syfte att 
främja miljöskydd inom ramen för 

b) den har som främsta angivna syfte att 
främja miljöskydd inom ramen för 
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miljörätten, miljörätten eller att främja en hållbar 
utveckling,

Or. nl

Motivering

Organsiationer som enligt deras stadgar har hållbar utveckling som sitt ändamål måste också 
inkluderas.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 49
Artikel 12, punkt 1

1. Den icke-statliga organisation som har 
lämnat begäran om intern omprövning i 
enlighet med artikel 10 får väcka talan vid 
EG-domstolen i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i fördraget.

1. Den icke-statliga organisation som har 
lämnat begäran om intern omprövning i 
enlighet med artikel 10 får, om den anser att 
det beslut som gemenskapens institutioner 
eller organ har fattat i ärendet inte kommer 
att leda till att miljölagstiftningen följs,
väcka talan vid EG-domstolen i enlighet 
med tillämpliga bestämmelser i fördraget
och begära att domstolen prövar beslutet i 
materiellt och formellt hänseende i enlighet 
med artikel 10.

Or. nl

Motivering

Kommissionens ursprungliga förslag var mycket tydligare om vad talan vid EG-domstolen 
avser.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 50
Artikel 14, stycke 2

Den skall tillämpas från och med den ... *. Den skall tillämpas från och med den ... *.

* pm. * tre månader från det datum som anges i 
punkt 1.

Or. nl
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Motivering

Det är viktigt att denna förordning börjar tillämpas så fort som möjligt. Tre månader är en 
realistisk period.


