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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op EG-instellingen en organisaties
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (6273/2005 – C6-0000/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0622)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) De communautaire milieuwetgeving 
beoogt onder meer bij te dragen tot het 
behoud, de bescherming en de verbetering 
van de kwaliteit van het milieu en de 
bescherming van de menselijke 
gezondheid.

(1) De communautaire milieuwetgeving 
beoogt onder meer bij te dragen tot het 
behoud, de bescherming en de verbetering 
van de kwaliteit van het milieu, de 
bevordering van duurzame ontwikkeling
en de bescherming van de menselijke 
gezondheid.

  
1 PB C 103 E van 29.4.2004, blz. 612.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Het begrip duurzame ontwikkeling speelt niet alleen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van milieuwetgeving in de Gemeenschap; artikel 6 van het EG-Verdrag bepaalt ook dat de 
milieubescherming geïntegreerd moet worden in het communautair beleid om duurzame 
ontwikkeling tot stand te brengen.

Amendement 2
Overweging 8

(8) De definitie van milieu-informatie in 
deze verordening omvat informatie in 
ongeacht welke vorm over de toestand van 
het milieu. Deze definitie, die afgestemd is
op die van Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie, heeft 
dezelfde inhoud als de definitie die in het 
Verdrag van Aarhus wordt gehanteerd. 
De definitie van "document" in 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 omvat 
ook milieu-informatie als omschreven in de 
onderhavige verordening.

(8) De definitie van milieu-informatie in 
deze verordening omvat informatie in 
ongeacht welke vorm over de toestand van 
het milieu. Deze definitie is afgestemd op 
die van Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en omvat 
bovendien informatie over de stand van de
procedures met betrekking tot inbreuken 
op het Gemeenschapsrecht. De definitie 
van "document" in Verordening (EG) nr. 
1049/2001 omvat ook milieu-informatie als 
omschreven in de onderhavige 
verordening.

Motivering

Het is van vitaal belang dat het niet of gebrekkig uitvoeren van communautaire wetgeving 
bestraft wordt. Het publiek moet toegang hebben tot informatie over inbreukprocedures om te 
kunnen zien in hoeverre dit ook gebeurt.

Amendement 3
Overweging 15

(15) Waar Verordening (EG) nr.
1049/2001 in uitzonderingen voorziet, 
dienen deze van overeenkomstige 
toepassing te zijn op verzoeken om 
toegang tot milieu-informatie uit hoofde 
van de onderhavige verordening. De 
gronden voor weigering met betrekking tot 
de toegang tot milieu-informatie moeten in 
beperkende zin worden uitgelegd, waarbij 
rekening wordt gehouden met het met de 

(15) Waar Verordening (EG) nr. 
1049/2001 in uitzonderingen voorziet, 
dienen deze van overeenkomstige 
toepassing te zijn op verzoeken om 
toegang tot milieu-informatie uit hoofde 
van de onderhavige verordening. De 
gronden voor weigering met betrekking tot 
de toegang tot milieu-informatie moeten in 
beperkende zin worden uitgelegd, waarbij 
rekening wordt gehouden met het met de 
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openbaarmaking gediende openbaar 
belang, alsmede met de vraag of de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
emissies in het milieu. De woorden 
"commerciële belangen" hebben 
betrekking op overeenkomsten ter 
bescherming van geheime informatie 
welke zijn gesloten door instellingen of 
organen die optreden in de hoedanigheid 
van bankinstelling.

openbaarmaking gediende openbaar 
belang, alsmede met de vraag of de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
emissies in het milieu. Wanneer 
openbaarmaking echter nadelige gevolgen 
voor het milieu zou hebben, dient de 
toegang tot milieu-informatie te worden 
geweigerd. De woorden "commerciële 
belangen" hebben betrekking op 
overeenkomsten ter bescherming van 
geheime informatie welke zijn gesloten 
door instellingen of organen die optreden 
in de hoedanigheid van bankinstelling.

Motivering

Bij een afweging dient de bescherming van het milieu te prevaleren boven de toegang van het 
publiek tot documenten.

Amendement 4
Artikel 2, lid 1, letter d), punt iv bis) (nieuw)

iv bis) de stand van de procedures met 
betrekking tot inbreuken op de 
Gemeenschapsrecht;

Motivering

Heropneming van amendement 9 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart 2004 (PB C 
103 E van 29.4.2004). Het is van vitaal belang dat het niet of gebrekkig uitvoeren van 
communautaire wetgeving bestraft wordt. Het publiek moet toegang hebben tot informatie 
over inbreukprocedures om te kunnen zien in hoeverre dit ook gebeurt.

Amendement 5
Artikel 4, lid 1, alinea 2

De door middel van 
computertelecommunicatie en/of 
elektronische technologie beschikbaar 
gestelde informatie behoeft geen 
informatie te omvatten die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening is 
verzameld, tenzij deze reeds in 
elektronische vorm beschikbaar is.

De door middel van 
computertelecommunicatie en/of 
elektronische technologie beschikbaar 
gestelde informatie behoeft geen 
informatie te omvatten die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening is 
verzameld, tenzij deze reeds in 
elektronische vorm beschikbaar is. Indien 
dit niet het geval is, wordt duidelijk 
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aangegeven waar deze informatie kan 
worden gevonden en hoe zij kan worden 
verkregen.

Motivering

Heropneming van een gedeelte van amendement 16 uit de eerste lezing, aangenomen op 
31 maart 2004 (PB C 103 E van 29.4.2004). Dit maakt deel uit van de verplichting het 
publiek van advies te dienen en bij te staan, zoals bepaald in artikel 1, lid 2.

Amendement 6
Artikel 4, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) de stand van de procedures met 
betrekking tot inbreuken op de 
Gemeenschapsrecht;

Motivering

Sluit aan bij het amendement waarmee de definitie van "milieu-informatie" is uitgebreid.

Amendement 7
Artikel 5, lid 1

1. De communautaire instellingen en 
organen zorgen er in de mate van het 
mogelijke voor dat de door hen 
samengestelde informatie actueel, 
nauwkeurig en vergelijkbaar is.

1. De communautaire instellingen en 
organen zorgen er in de mate van het 
mogelijke voor dat de door hen of namens
hen samengestelde informatie actueel, 
nauwkeurig en vergelijkbaar is.

Motivering

Communautaire instellingen en organen die werk uitbesteden, mogen de 
verantwoordelijkheid voor samengestelde documenten niet op anderen afwentelen. Dankzij de 
formulering "in de mate van het mogelijke" is dit geen onredelijke opgave.

Amendement 8
Artikel 6, lid 2

2. Naast de uitzonderingen in artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, kunnen
de communautaire instellingen en organen 
toegang tot milieu-informatie weigeren
wanneer de openbaarmaking van de 

2. Naast de uitzonderingen in artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, weigeren
de communautaire instellingen en organen
toegang tot milieu-informatie wanneer de 
openbaarmaking van de informatie afbreuk 
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informatie afbreuk doet aan de 
bescherming van het milieu waarop die 
informatie betrekking heeft, zoals 
bijvoorbeeld de broedplaatsen van 
zeldzame soorten.

doet aan de bescherming van het milieu 
waarop die informatie betrekking heeft, 
zoals bijvoorbeeld de broedplaatsen van 
zeldzame soorten.

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 18 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart
2004 (PB C 103 E van 29.4.2004). Bij een afweging dient de bescherming van het milieu te 
prevaleren boven de toegang van het publiek tot documenten.

Amendement 9
Artikel 7

Wanneer een communautaire instelling of 
een communautair orgaan een verzoek om 
toegang tot milieu-informatie ontvangt en 
deze informatie niet bij die communautaire 
instelling of communautair orgaan berust, 
laat de instelling of het orgaan de 
aanvrager zo snel mogelijk weten bij welke 
communautaire instelling, communautair 
orgaan of overheidsinstantie in de zin van 
Richtlijn 2003/4/EG volgens de instelling 
of het orgaan de gevraagde informatie kan 
worden opgevraagd, of stuurt de instelling 
of het orgaan het verzoek door aan de 
betrokken communautaire instelling, het 
betrokken communautair orgaan of de 
betrokken overheidsinstantie en stelt zij de 
aanvrager hiervan in kennis.

Wanneer een communautaire instelling of 
een communautair orgaan een verzoek om 
toegang tot milieu-informatie ontvangt en 
deze informatie niet bij die communautaire 
instelling of communautair orgaan berust, 
laat de instelling of het orgaan de 
aanvrager zo snel mogelijk , maar uiterlijk 
binnen 15 werkdagen, weten bij welke 
communautaire instelling, communautair 
orgaan of overheidsinstantie in de zin van 
Richtlijn 2003/4/EG volgens de instelling 
of het orgaan de gevraagde informatie kan 
worden opgevraagd, of stuurt de instelling 
of het orgaan het verzoek door aan de 
betrokken communautaire instelling, het 
betrokken communautair orgaan of de 
betrokken overheidsinstantie en stelt zij de 
aanvrager hiervan in kennis.

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 18 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart
2004 (PB C 103 E van 29.4.2004), want "zo snel mogelijk" is te vaag.

Amendement 10
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Kostenvergoeding
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Communautaire instellingen en organen 
die niet vallen onder Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 kunnen in gevallen waarin 
artikel 10 van die verordening niet van 
toepassing is, een redelijke 
kostenvergoeding voor het verschaffen 
van informatie verlangen. Zij publiceren 
en verstrekken de aanvrager een overzicht 
van de tarieven die in rekening kunnen 
worden gebracht, waarbij zij aangeven 
onder welke omstandigheden deze 
tarieven al dan niet in rekening kunnen 
worden gebracht en of de informatie 
alleen wordt verstrekt wanneer 
vooruitbetaling plaatsvindt.

Motivering

Heropneming van amendement 19 uit de eerste lezing. Het amendement is bedoeld om de 
voorschriften inzake vergoedingen te laten aansluiten bij Richtlijn 2003/4/EG inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie. Daarom mogen onder bepaalde voorwaarden 
kosten in rekening worden gebracht door andere communautaire instellingen en organen dan 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Laatstgenoemde instellingen worden van 
deze bepalingen uitgezonderd om een situatie te voorkomen waarin andere informatie die 
deze drie instellingen verstrekken, op grond van Verordening 1049/2001 wel kosteloos is, 
maar milieu-informatie niet.

Amendement 11
Artikel 9, lid 4

4. Voor het indienen van commentaar 
wordt een termijn van ten minste vier
weken gesteld. Indien bijeenkomsten of 
hoorzittingen worden georganiseerd, moet 
hiervan tenminste vier weken vooraf 
kennis worden gegeven. Deze termijnen 
kunnen worden verkort in spoedgevallen of 
in gevallen waarin het publiek reeds in de 
gelegenheid is gesteld commentaar te 
leveren op het plan of het programma in 
kwestie.

4. Voor het indienen van commentaar 
wordt een termijn van ten minste acht
weken gesteld. Indien bijeenkomsten of 
hoorzittingen worden georganiseerd, moet 
hiervan tenminste acht weken vooraf 
kennis worden gegeven. Deze termijnen 
kunnen worden verkort in spoedgevallen of 
in gevallen waarin het publiek reeds in de 
gelegenheid is gesteld commentaar te 
leveren op het plan of het programma in 
kwestie. De communautaire instellingen 
en organen houden naar behoren 
rekening met het ontvangen commentaar.
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Motivering

Heropneming van een deel van amendement 22 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart 
2004 (PB C 103 E van 29.4.2004).

Amendement 12
Artikel 10, lid 1, alinea 2

Een dergelijk verzoek moet schriftelijk 
worden ingediend binnen een termijn van 
ten hoogste vier weken nadat de 
administratieve handeling werd gesteld, 
bekendgemaakt of er kennis van is 
gegeven, afhankelijk van wat het meest 
recentelijk is gebeurd, of, in het geval van 
beweerde nalatigheid, binnen vier weken te 
rekenen vanaf de dag waarop de 
administratieve handeling had moeten zijn 
gesteld. In het verzoek moeten de redenen 
voor herziening worden gespecificeerd.

Een dergelijk verzoek moet schriftelijk 
worden ingediend binnen een termijn van 
ten hoogste acht weken nadat de 
administratieve handeling werd gesteld, 
bekendgemaakt of er kennis van is 
gegeven, afhankelijk van wat het meest 
recentelijk is gebeurd, of, in het geval van 
beweerde nalatigheid, binnen acht weken 
te rekenen vanaf de dag waarop de 
administratieve handeling had moeten zijn 
gesteld. In het verzoek moeten de redenen 
voor herziening worden gespecificeerd.

Motivering

Compromis tussen de tekst van de Commissie, het gemeenschappelijk standpunt en de eerste 
lezing van het Parlement, aangenomen op 31 maart 2004 (PB C 103 E van 29.4.2004). De 
voorgestelde termijn van vier weken lijkt nogal kort, gezien de omvang van de 
milieuwetgeving die in de Europese Gemeenschap wordt vastgesteld.

Amendement 13
Artikel 11, lid 1, letter b)

b) haar uitdrukkelijk hoofddoel het 
bevorderen is van de milieubescherming in 
de context van het milieurecht;

b) haar uitdrukkelijk hoofddoel het 
bevorderen is van de milieubescherming in 
de context van het milieurecht en/of het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling;

Motivering

Gezien de brede definitie van "milieurecht" zijn administratieve handelingen en nalatigheden 
niet alleen van invloed op niet-gouvernementele organisaties die zich voor het milieu inzetten, 
maar ook op veel andere organisaties, zoals vakbonden.
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Amendement 14
Artikel 11, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) zij de in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
grondbeginselen eerbiedigt;

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de groep NGO's die om een interne herziening kunnen 
verzoeken, te beperken tot de organisaties die de in alle lidstaten van de EU erkende 
grondbeginselen onderschrijven.

Amendement 15
Artikel 11, lid 1, letter c ter) (nieuw)

c ter) zij de afgelopen twee jaar in meer 
dan één land van de Europese Unie actief 
is geweest;

Motivering

De toegang tot een interne herziening dient beperkt te blijven tot niet-gouvernementele 
organisaties die op internationale schaal opereren.

Amendement 16
Artikel 13

Waar nodig passen de communautaire 
instellingen en organen hun reglement van 
orde aan de bepalingen van deze 
verordening aan. Deze aanpassingen treden 
in werking op ...*.

* pm

Waar nodig passen de communautaire 
instellingen en organen hun reglement van 
orde aan de bepalingen van deze 
verordening aan. Deze aanpassingen treden 
in werking op ...*.

* de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

Heropneming van amendement 37 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart 2004 (PB C 
103 E van 29.4.2004).
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Amendement 17
Artikel 14, alinea 2

Zij is van toepassing vanaf ...**. Zij is van toepassing vanaf ...**.
** pm ** zes maanden na de in de eerste alinea

bedoelde datum

Motivering

Heropneming van amendement 38 uit de eerste lezing, aangenomen op 31 maart 2004 (PB C 
103 E van 29.4.2004).
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TOELICHTING

I. Algemene context

"De bescherming van het recht van een ieder van de huidige en toekomstige generaties te 
leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn" is het uiteindelijke 
doel van het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties 
betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus), dat de Europese Gemeenschap samen 
met de 15 lidstaten in 1998 heeft ondertekend. Dit doel moet worden bereikt door het publiek 
de gelegenheid te geven sterker betrokken te raken bij milieukwesties en een actieve bijdrage 
te leveren aan een betere instandhouding en bescherming van het milieu. Het verdrag, dat in 
oktober 2001 in werking is getreden, berust op drie pijlers: toegang tot informatie, inspraak 
bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

De Europese Gemeenschap heeft al diverse wetgevingsinstrumenten goedgekeurd om te 
voldoen aan haar verplichting tot uitvoering van het Verdrag van Aarhus, met name Richtlijn 
2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie1 en Richtlijn 2003/35/EG 
tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu2.

Het voorstel voor een verordening betreffende de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus op EG-instellingen en organisaties3 - dat de Commissie samen met 
voorstel voor een besluit betreffende het sluiten van het Verdrag van Aarhus4 heeft ingediend 
- is een horizontaal instrument dat de toepassing van alle drie de pijlers van het verdrag 
beoogt en bedoeld is aan aanvulling op bestaande wetgeving (zoals Verordening (EG) nr. 
1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie5). Tegelijkertijd heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn 
betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden6 ingediend.

De Commissie stelt dat de verdragsbepalingen gedetailleerder zijn en een breder 
toepassingsgebied hebben dan de bestaande communautaire wetgeving en dat de 
Gemeenschap daarom, alvorens het Verdrag van Aarhus te ratificeren, de verordening moet 

  
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PB L 41 van 14.2.2003, 
blz. 26.
2 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
3 COM(2003)622.
4 COM(2003)625.
5 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, PB L 145 van 
31.5.2001, blz. 43.
6 COM(2003)624.



PR\580406NL.doc 15/16 PE 362.691v01-00

NL

goedkeuren om de voorschriften van het Verdrag van Aarhus integraal toe te passen op de 
communautaire instellingen en organen1.

Maar omdat de Raad deze visie niet deelde, heeft de Europese Gemeenschap het verdrag op 
17 februari 2005 geratificeerd en is op de tweede bijeenkomst van de partijen (MOP-2) in 
Almaty (Kazachstan) in mei 2005 verdragspartij geworden. Drie leden van het EP, onder wie 
de rapporteur, namen als leden van de EG-delegatie aan de bijeenkomst in Almaty deel.

II. Eerste lezing

In het Europees Parlement vond de stemming in eerste lezing plaats op 31 maart 2004. Nadat 
op 20 december 2004 een politiek akkoord was bereikt, heeft de Raad op 18 juli 2005 zijn 
gemeenschappelijk standpunt2 vastgesteld.

Het Parlement wilde in eerste lezing de tekst van de ontwerpverordening op de punten waar 
dit nodig werd geacht, verder aanpassen aan het Verdrag van Aarhus en Verordening 
1049/2001. De leden waren vooral van mening dat de bepalingen over inspraak bij plannen en 
programma's niet gedetailleerd genoeg waren en een breder toepassingsgebied moesten 
krijgen. De bevordering van duurzame ontwikkeling is toegevoegd als belangrijke doelstelling 
van de Gemeenschap in haar milieuwetgeving en als criterium om te bepalen of een 
organisatie het recht heeft te verzoeken om een interne herziening van administratieve 
handelingen of nalatigheden.
Verder moesten volgens het Parlement de termijnen evenwichtiger worden; daarom zijn de 
termijnen voor beantwoording door communautaire instellingen en organen ingekort en die 
voor een verzoek om een interne herziening verlengd.
Ten aanzien van de derde pijler is het recht van de burger op een interne herziening en 
vervolgens een rechtzaak expliciet gecodificeerd.

III. Gemeenschappelijk standpunt en aanbeveling voor de tweede lezing

Van de 35 in eerste lezing aangenomen amendementen zijn er slechts 5 - althans gedeeltelijk -
in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad opgenomen. Voor de tekst is tot 
tevredenheid van de rapporteur over het algemeen Verordening 1049/2001 gevolgd, ook al is 
zij van mening dat het op sommige punten beter zou zijn de tekst gelijk te trekken met 
Richtlijn 2003/4 (bijvoorbeeld de mogelijkheid een redelijk bedrag in rekening te brengen 
voor het verstrekken van informatie).

• Horizontale kwesties

De rapporteur is bijzonder ingenomen met het feit dat de Raad in zijn gemeenschappelijk 
standpunt het EP-amendement heeft opgenomen waarin staat dat de communautaire 
instellingen en organen in algemene zin trachten het publiek van advies te dienen en bij te 
staan. Toe te juichen is ook het amendement waarmee bankprogramma's buiten de definitie 
van "plannen en programma's betreffende het milieu" worden gehouden.

  
1 COM(2003)622, blz. 2.
2 Doc. 6273/05.
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• Eerste pijler

Aan de in artikel 4 van Verordening 1049/2001 vermelde uitzonderingen heeft de Raad de 
mogelijkheid toegevoegd om toegang tot milieu-informatie te weigeren als openbaarmaking 
nadelige gevolgen zou hebben voor de bescherming van het milieu waarop de informatie 
betrekking heeft. Deze toevoeging is naar de mening van de rapporteur een verbetering, maar 
gaat niet ver genoeg. De communautaire instellingen en organen moeten geen discretionaire 
bevoegdheid krijgen, maar moeten verplicht worden in dergelijke gevallen de toegang tot 
informatie te weigeren. Het amendement is daarop opnieuw ingediend.

• Tweede pijler

Ten aanzien van de inspraak is de rapporteur verheugd over de veel gedetailleerdere 
bepalingen, maar zij is niet geheel tevreden met de termijn voor het indienen van commentaar 
en de voorafgaande kennisgeving van te houden bijeenkomsten en hoorzittingen (vier weken). 
Zij dient daarom opnieuw een amendement in om deze termijnen te verlengen (tot acht 
weken).

• Derde pijler

Na het inwinnen van juridisch advies heeft de rapporteur besloten de amendementen inzake 
codificatie van het recht van de burger op een interne herziening c.q. rechtzaak niet opnieuw 
in te dienen. Met betrekking tot de rechten van niet-gouvernementele organisaties is de 
rapporteur van mening dat er bijkomende criteria moeten worden vastgesteld betreffende 
aanspraak op een interne herziening.

De rapporteur is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt een aanzienlijke 
verbetering is, omdat de tekst wordt verduidelijkt in het licht van het Verdrag van Aarhus, 
maar dat verdere wijzigingen, zoals verwoord in de ingediende amendementen, geboden zijn. 
Zij betreurt het evenwel dat er in de Raad geen verdere vooruitgang is geboekt met de richtlijn 
inzake toegang tot de rechter, omdat die naar haar mening een aanzienlijke meerwaarde biedt 
bij de tenuitvoerlegging van artikel 9 van het Verdrag van Aarhus.


