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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af 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 Fællesskabets institutioner og organer
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (6273/2005 – C6-0000/2005),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0622)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Fællesskabets lovgivning på 
miljøområdet tager sigte på at bidrage til 
bl.a. bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

(1) Fællesskabets lovgivning på 
miljøområdet tager sigte på at bidrage til 
bl.a. bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, fremme af en bæredygtig 
udvikling og beskyttelse af menneskers 
sundhed.

Begrundelse

Begrebet "bæredygtig udvikling" spiller ikke kun en væsentlig rolle i forbindelse med 
udviklingen af miljølovgivningen i Fællesskabet; i artikel 6 i EF-traktaten fastsættes det 

  
1 EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 612.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ligeledes, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen af Fællesskabets politikker 
med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Definitionen af miljøoplysninger i 
denne forordning omfatter oplysninger i 
enhver form om miljøets tilstand. Denne 
definition, som er afstemt med definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger1, har samme 
indhold som definitionen i Århus-
konventionen. Definitionen af "dokument" 
i forordning (EF) nr. 1049/2001 omfatter 
miljøoplysninger som defineret i 
nærværende forordning.

(8) Definitionen af miljøoplysninger i 
denne forordning omfatter oplysninger i 
enhver form om miljøets tilstand. Denne
definition er afstemt med definitionen i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger2; den omfatter 
ligeledes oplysning om status quo med 
hensyn til procedurerne for overtrædelse 
af fællesskabslovgivningen. Definitionen 
af "dokument" i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 omfatter miljøoplysninger 
som defineret i nærværende forordning.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at der skrides ind over for manglende gennemførelse eller 
mangelfuld gennemførelse af fællesskabslovgivningen. Offentligheden bør have aktindsigt i 
forbindelse med traktatbrudssager for at kunne følge proceduren.

Ændringsforslag 3
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 

(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. Hvis 
oplysningernes udbredelse vil kunne have
en ugunstig indvirkning på miljøet, bør 
adgang til miljøoplysninger imidlertid 

  
1 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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bank. afslås. Begrebet "forretningsmæssige 
interesser" dækker aftaler om tavshedspligt 
indgået af institutioner eller organer, der 
handler som bank.

Begrundelse

Ved en afvejning for og imod bør beskyttelsen af miljøet prioriteres frem for aktindsigt. 

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1, litra d, nr. iv a (nyt)

iva) status quo med hensyn til 
procedurerne for overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen 

Begrundelse

Genindføjelse af ændringsforslag 9 fra Europa-Parlamentets første behandling, vedtaget den 
31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004). Det er af afgørende betydning, at der skrides ind 
over for manglende gennemførelse eller mangelfuld gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen. Offentligheden bør have aktindsigt  i forbindelse med 
traktatbrudssager for at kunne følge proceduren.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 1, afsnit 2

De oplysninger, der stilles til rådighed ved 
hjælp af computertelekommunikation 
og/eller elektronisk teknologi, omfatter 
ikke nødvendigvis oplysninger, der er 
indsamlet før denne forordnings 
ikrafttræden, medmindre de allerede er til 
rådighed i elektronisk form.

De oplysninger, der stilles til rådighed ved 
hjælp af computertelekommunikation 
og/eller elektronisk teknologi, omfatter 
ikke nødvendigvis oplysninger, der er 
indsamlet før denne forordnings 
ikrafttræden, medmindre de allerede er til 
rådighed i elektronisk form. Hvis dette ikke 
er tilfældet, angives det klart, hvor og 
hvordan denne oplysning kan findes.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændringsforslag16 fra Europa-Parlamentets første behandling, 
vedtaget den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004). Dette er en del af forpligtelsen til at 
yde offentligheden assistance til og vejledning i at søge adgang til oplysninger, jf. artikel 1, 
stk. 2.
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Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) status quo med hensyn til 
procedurerne for overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget om en udvidelse af definitionen af 
"miljøoplysninger".

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 1

1. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
sikrer så vidt muligt, at alle oplysninger, 
der indsamles af dem, er ajourførte, 
nøjagtige og sammenlignelige.

1. Fællesskabsinstitutioner og -organer 
sikrer så vidt muligt, at alle oplysninger, 
der indsamles af dem eller på deres vegne, 
er ajourførte, nøjagtige og 
sammenlignelige.

Begrundelse

Fællesskabsinstitutionerne og -organerne kan ikke bruge outsourcing som en undskyldning 
for at fralægge sig ansvaret for indsamlede dokumenter. Ordlyden "så vidt muligt" sikrer, at 
denne opgave ikke er urimelig.  

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 2

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.

2. Ud over i de tilfælde, der er fastsat i 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, 
afslår fællesskabsinstitutioner og -organer  
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.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændringsforslag18 fra Europa-Parlamentets første behandling, 
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vedtaget den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004). Ved en afvejning for og imod bør 
beskyttelsen af miljøet prioriteres frem for aktindsigt.

Ændringsforslag 9
Artikel 7

Modtager fællesskabsinstitutioner eller 
-organer en anmodning om adgang til 
miljøoplysninger, som ikke er i deres 
besiddelse, oplyser de hurtigst muligt den 
informationssøgende om, hvilken 
fællesskabsinstitution eller hvilket 
fællesskabsorgan eller hvilken offentlig 
myndighed som omhandlet i direktiv 
2003/4/EF den pågældende efter deres 
mening kan rette henvendelse til for at få 
adgang til de ønskede oplysninger, eller de 
videresender anmodningen til 
vedkommende fællesskabsinstitution, 
fællesskabsorgan eller offentlige 
myndighed og underretter den 
informationssøgende herom.

Modtager fællesskabsinstitutioner eller 
-organer en anmodning om adgang til 
miljøoplysninger, som ikke er i deres 
besiddelse, oplyser de hurtigst 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 den pågældende efter deres 
mening kan rette henvendelse til for at få 
adgang til de ønskede oplysninger, eller de 
videresender anmodningen til 
vedkommende fællesskabsinstitution, 
fællesskabsorgan eller offentlige 
myndighed og underretter den 
informationssøgende herom.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændringsforslag18 fra Europa-Parlamentets første behandling, 
vedtaget den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004). "Hurtigst muligt" er for vagt.

Ændringsforslag 10
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Gebyrer

De fællesskabsinstitutioner og -organer, 
der ikke er omfattet af forordning (EF) 
nr. 1049/2001, kan i tilfælde, hvor artikel 
10 heri ikke finder anvendelse, kræve et 
rimeligt gebyr for at udlevere oplysninger.
En liste over gebyrer offentliggøres og 
stilles til de informationssøgendes 
rådighed med oplysninger om, hvor 
gebyrer kan opkræves eller frafaldes, 
samt hvornår udlevering af oplysninger er 
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betinget af forudbetaling af et sådant 
gebyr.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag fra Europa-Parlamentets første behandling. Med 
ændringsforslaget skabes der overensstemmelse med bestemmelserne om gebyrer i direktivet 
om offentlig adgang til miljøoplysninger (direktiv 2003/4/EF). Det er derfor tilladt andre 
fællesskabsinstitutioner og -organer end Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen at 
opkræve gebyrer på visse betingelser. De tre sidstnævnte institutioner er undtaget fra disse 
bestemmelser for at undgå en situation, hvor andre oplysninger fra de pågældende tre 
institutioner ifølge forordning nr. 1049/2001 ville kunne udleveres gratis, men ikke 
miljøoplysninger.

Ændringsforslag 11
Artikel 9, stk. 4

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 
pågældende plan eller det pågældende 
program.

4. Der fastsættes en frist på mindst otte
uger for modtagelse af kommentarer. Når 
der organiseres møder eller høringer, gives 
der meddelelse herom mindst otte uger 
forinden. Fristerne kan afkortes i 
forbindelse med hastesager eller i tilfælde, 
hvor offentligheden allerede har haft 
mulighed for at kommentere den 
pågældende plan eller det pågældende 
program. Fællesskabsinstitutionerne og -
organerne tager behørigt hensyn til de 
kommentarer, som de modtager.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændringsforslag22 fra Europa-Parlamentets første behandling, 
vedtaget den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004).

Ændringsforslag 12
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

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

En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt inden for en frist på højst otte
uger efter udstedelsen, meddelelsen eller 
offentliggørelsen af forvaltningsakten, idet 
det seneste tidspunkt lægges til grund, 
eller, i tilfælde af en påstået undladelse, 
inden otte uger efter det tidspunkt, hvor 
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forvaltningsakten var påkrævet. I 
anmodningen angives grundene til, at der 
anmodes om intern prøvelse.

forvaltningsakten var påkrævet. I 
anmodningen angives grundene til, at der 
anmodes om intern prøvelse.

Begrundelse

Kompromis mellem Kommissionens tekst eller den fælles holdning og Parlamentets tekst fra 
første behandling, vedtaget den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004). Den foreslåede 
periode på fire uger forekommer temmelig kort i betragtning af omfanget af de beslutninger, 
der træffes i Fællesskabet på miljøområdet.

Ændringsforslag 13
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 og/eller 
fremme bæredygtig udvikling

Begrundelse

På grund af den brede definition af "miljølovgivning" vedrører forvaltningsakter og 
administrative undladelser ikke kun ikke-statslige organisationer, der er aktive på 
miljøområdet, men i lige så høj grad et meget bredere spektrum af organisationer, som f.eks. 
fagforeninger.

Ændringsforslag 14
Artikel 11, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) at den respekterer de grundlæggende 
principper, der er fastsat i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at reducere gruppen af ikke-statslige organisationer, der har 
ret til en intern prøvelse, til de organisationer, der respekterer de grundlæggende principper, 
som anerkendes af i alle EU-medlemsstater.

Ændringsforslag 15
Artikel 11, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) at den har været aktiv i mere end en 
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medlemsstat i de seneste to år

Begrundelse

Adgangen til intern prøvelse bør begrænses til ikke-statslige organisationer, der er aktive på 
internationalt plan.

Ændringsforslag 16
Artikel 13

Fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
tilpasser om nødvendigt deres 
forretningsorden til denne forordning. 
Disse tilpasninger har virkning fra ...*.

Fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
tilpasser om nødvendigt deres 
forretningsorden til denne forordning. 
Disse tilpasninger har virkning fra ...*.

* pm * Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag37 fra Europa-Parlamentets første behandling, vedtaget 
den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004).

Ændringsforslag 17
Artikel 14, stk. 2

Den anvendes fra ...*. Den anvendes fra ...*.
* pm * Seks måneder efter den i første afsnit 

nævnte dato.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag38 fra Europa-Parlamentets første behandling, vedtaget 
den 31. marts 2004 (EUT C 103E af 29.4.2004).
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BEGRUNDELSE

I. Generel kontekst

"Beskyttelsen af den ret, der tilkommer ethvert menneske i denne og kommende generationer, 
til at leve i et miljø, der er tilfredsstillende for hans eller hendes sundhed og velbefindende" er 
det ultimative mål for konventionen fra FN's Økonomiske Kommission for Europa om adgang 
til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen), undertegnet i 1998 af Det 
Europæiske Fællesskab samt de 15 medlemsstater. Målet skal nås ved i højere grad at 
inddrage offentligheden i miljøspørgsmål og give den mulighed for aktivt at bidrage til en 
bedre bevarelse og beskyttelse af miljøet. Konventionen, der trådte i kraft i oktober 2001 er 
bygget op omkring tre hovedsøjler: adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser, samt adgang til klage og domstolsprøvelse.

Fællesskabet har allerede vedtaget adskillige lovgivningsinstrumenter med henblik på at 
opfylde sin forpligtelse til at gennemføre Århus-konventionen, især direktiv 2003/4/EF om 
offentlig adgang til miljøoplysninger1, samt direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet2.

Forslaget til forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Det 
Europæiske Fællesskab institutioner og organer3 - forelagt af Kommissionen sammen med 
forslag til afgørelse om indgåelse af Århus-konventionen4 - er et horisontalt instrument, der 
foreskriver anvendelse af alle konventionens tre søjler, som skal fungere som et supplement 
til den eksisterende lovgivning (som f.eks. forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter5. Kommissionen har ligeledes forelagt 
et forslag til direktiv om adgang til klager og domstolsprøvelse på miljøområdet6.

Ifølge Kommissionen var konventionens bestemmelser mere detaljerede, og 
anvendelsesområdet var mere vedtrækkende end den eksisterende fællesskabslovgivning, 
hvorfor Fællesskabet var nødsaget til at vedtage forordningen for fuldt ud at kunne anvende 
Århus-konventionen på Fællesskabets institutioner og organer inden ratificeringen af Århus-
konventionen7.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28.1.2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og 
om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EFT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26.5.2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offenlig deltagelse og adgang  til klage og domstolsprøvelse, EFT L 
156 af 25.6.2003, s. 17.
3 KOM(2003)0622.
4 KOM(2003)0625.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
6 KOM(2003)0624.
7 KOM(2003)0622, s. 2.
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Rådet delte imidlertid ikke dette synspunkt, og Det Europæiske Fællesskab ratificerede 
konventionen den 17. februar 2005, hvorefter det deltog i anden partskonference i Almaty, 
Kasakhstan, i maj 2005. Tre af Europa-Parlamentets medlemmer, herunder ordføreren, deltog 
i mødet i Almati som deltager i Fællesskabets delegation.

II. Førstebehandling

Europa-Parlamentets afstemning ved førstebehandling fandt sted den 31. marts 2004. Efter en 
politisk aftale den 20. december 2004 vedtog Rådet sin fælles holdning den 18. juli 20051. 

Parlamentet ønskede i forbindelse med førstebehandlingen at skabe større overensstemmelse 
mellem forordningsforslaget på den ene side og Århus-konventionen og forordning nr. 
1049/2001 på den anden side, hvor dette skønnedes nødvendigt. Medlemmerne var især af 
den opfattelse, at bestemmelserne om offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelsen af 
planer og programmer ikke var tilstrækkeligt detaljerede, og at anvendelsesområdet burde 
udvides. "Fremme af en bæredygtig udvikling" blev tilføjet som et af hovedmålene i 
forbindelse med Fællesskabets miljølovgivning og som et kriterium for organisationers og 
organers ret til at anmode om en intern prøvelse af forvaltningsakter eller administrative 
undladelser.

Desuden var Parlamentet af den opfattelse, at fristerne skulle være mere afbalanceret, og 
derfor blev svarfristerne for Fællesskabets institutioner og organer reduceret, samtidig med at 
fristerne for anmodning om en intern prøvelse blev forlænget.

Med hensyn til den tredje søjle blev offentlighedens ret til intern prøvelse og efterfølgende 
domstolsprøvelse eksplicit indføjet.

III. Fælles holdning og indstilling ved andenbehandling

Ud af de 35 ændringsforslag, der blev vedtaget ved førstebehandlingen, blev kun 5 - i det 
mindste delvis - medtaget i Rådets fælles holdning. Til ordførerens tilfredsstillelse er teksten 
generelt blevet tilpasset forordning nr. 1049/2001, selv om hun er af den opfattelse, at en 
tilpasning til direktiv 2003/4 i visse tilfælde ville være mere hensigtsmæssig (som f.eks. 
muligheden for at opkræve et rimeligt beløb for videregivelse af oplysninger).

• Horisontale spørgsmål 

Ordføreren er især tilfreds med, at Rådet i sin fælles holdning har medtaget Parlamentets 
ændringsforslag gående ud på, at Fællesskabets institutioner og organer generelt skal bestræbe 
sig på at yde offentligheden assistance og vejledning. Hun glæder sig endvidere over 
ændringsforslaget om at udelukke bankprogrammer fra definitionen af "planer og programmer 
vedrørende miljøet".

• Første søjle

Ud over undtagelserne i artikel 4 i forordning nr. 1049/2001 tilføjede Rådet muligheden for at 
  

1 Dok. 6273/05.
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afslå adgang til miljøoplysninger, hvis oplysningernes udbredelse ville kunne have en 
ugunstig indvirkning på beskyttelsen af det miljø, som oplysningerne vedrører. Ifølge 
ordføreren er denne tilføjelse en forbedring, men ikke vidtrækkende nok; i stedet for at give 
Fællesskabets institutioner og organer retten til selv at træffe afgørelse, bør de forpligtes til at 
afslå adgang til oplysninger i sådanne tilfælde. Ændringsforslaget er derfor blevet genfremsat.

• Anden søjle

Ordføreren udtrykker tilfredshed med de langt mere detaljerede bestemmelser vedrørende 
offentlig deltagelse, men er imidlertid ikke fuldt ud tilfreds med fristen for kommentarer og 
for forudgående meddelelse om eventuelle møder eller høringer (fire uger); hun 
genfremsætter derfor et ændringsforslag med henblik på en forlængelse af sådanne frister 
(otte uger).

• Tredje søjle

Efter at have forhørt sig hos Juridisk Tjeneste besluttede ordføreren ikke at genfremsætte 
ændringsforslaget om kodificering af offentlighedens ret til intern prøvelse/domstolsprøvelse. 
Ordføreren er derimod af den opfattelse, at det er nødvendigt at indføre supplerende kriterier 
for ikke-statslige organisationers ret til anmodning om intern prøvelse.

Ifølge ordføreren er formuleringen af den fælles holdning en væsentlig forbedring med en 
mere klar formulering af teksten i lyset af Århus-konventionen, men mener, at den bør ændres 
yderligere som anført i hendes ændringsforslag

Hun beklager imidlertid, at der ikke er sket yderligere fremskridt i Rådet med hensyn til 
direktivet om domstolsprøvelse, som desuden vil være af væsentlig betydning for 
gennemførelsen af artikel 9 i Århus-konventionen.


