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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång 
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ
(6273/2005 – C6-…/2005 – 2003/0242(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (6273/2005 – C6-…/2005),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0622)2 ,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Syftet med gemenskapens 
miljölagstiftning är att bland annat bidra 
till att bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet och att skydda människors hälsa.

(1) Syftet med gemenskapens 
miljölagstiftning är att bland annat bidra 
till att bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet, främja hållbar utveckling och att 
skydda människors hälsa.

Motivering

Begreppet hållbar utveckling intar inte bara en nyckelställning vid arbetet med att utveckla
  

1 EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 612.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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gemenskapens miljölagstiftning. Artikel 6 i fördraget föreskriver dessutom att 
miljöskyddskraven skall integreras i gemenskapens politik för att hållbar utveckling skall 
kunna uppnås. 

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Definitionen av miljöinformation i 
denna förordning omfattar information i 
varje form om tillståndet i miljön. 
Definitionen motsvarar den i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/4/EG av den 28 januari 2003 om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation 
och stämmer överens med definitionen i 
Århuskonventionen. Definitionen av 
handling i förordning (EG) nr 1049/2001 
omfattar miljöinformation enligt 
definitionen i den här förordningen.

(8) Definitionen av miljöinformation i 
denna förordning omfattar information i 
varje form om tillståndet i miljön. 
Definitionen motsvarar den i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/4/EG av den 28 januari 2003 om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation 
och den omfattar också uppgifter om läget 
i förfarandena rörande överträdelser av 
gemenskapslagstiftningen. Definitionen av 
handling i förordning (EG) nr 1049/2001 
omfattar miljöinformation enligt 
definitionen i den här förordningen.

Motivering

Det är mycket viktigt att det vidtas åtgärder ifall gemenskapslagstiftningen inte genomförs
alls, eller inte genomförs i tillräcklig grad. Allmänheten behöver tillgång till uppgifter om 
förfarandena i anledning av detta för att kunna skapa sig en bild av i vilken utsträckning så 
sker.

Ändringsförslag 3
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) 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. Om utlämnande av 
informationen skulle få negativa följder 
för miljön bör avslag emellertid ges. 
Begreppet affärsintressen omfattar sådana 
överenskommelser om sekretesskydd som 
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ingås av institutioner eller organ som 
agerar i egenskap av banker.

Motivering

Då olika skäl vägs mot varandra bör hänsynen till miljöskyddet väga tyngre än omsorgen om 
allmänhetens tillgång till handlingar.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 1, led d, led iva (nytt)

iva) läget i förfarandena rörande 
överträdelser av 
gemenskapslagstiftningen,

Motivering

Här återinsätts Europaparlamentets ändringsförslag 9 från första behandlingen, antaget den 
31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). Det är mycket viktigt att det vidtas åtgärder ifall 
gemenskapslagstiftningen inte genomförs alls, eller inte genomförs i tillräcklig grad. 
Allmänheten behöver tillgång till uppgifter om förfarandena i anledning av detta för att 
kunna skapa sig en bild av i vilken utsträckning så sker.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

Den information som tillhandahålls med 
hjälp av telematik och/eller elektronik 
behöver inte omfatta information som 
insamlats före denna förordnings 
ikraftträdande, såvida den inte redan finns 
tillgänglig i elektronisk form.

Den information som tillhandahålls med 
hjälp av telematik och/eller elektronik 
behöver inte omfatta information som 
insamlats före denna förordnings 
ikraftträdande, såvida den inte redan finns 
tillgänglig i elektronisk form. Om så inte 
är fallet skall det tydligt anges var 
informationen finns tillgänglig och hur 
den kan erhållas.

Motivering

Här återinsätts en del av Europaparlamentets ändringsförslag 16 från första behandlingen, 
antaget den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). Detta ingår som ett led i skyldigheten 
att, i enlighet med artikel 1.2, bistå och vägleda allmänheten.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 2, led ba (nytt)
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ba) läget i förfarandena rörande 
överträdelser av 
gemenskapslagstiftningen,

Motivering

I enlighet med det ändringsförslag där betydelseområdet för begreppet ”miljöinformation”
utvidgas.

Ändringsförslag 7
Artikel 5, punkt 1

1. Gemenskapens institutioner och organ 
skall, så långt det är möjligt inom ramen 
för deras befogenheter, se till att all 
information som sammanställs av dem är 
aktuell, korrekt och jämförbar.

1. Gemenskapens institutioner och organ 
skall, så långt det är möjligt inom ramen 
för deras befogenheter, se till att all 
information som sammanställs av dem
eller för deras räkning är aktuell, korrekt 
och jämförbar.

Motivering

Om gemenskapens institutioner och organ lägger ut arbetet med att sammanställa dokument 
på andra får de inte i anledning av detta friskriva sig från ansvaret för dokumenten. Orden
”så långt det är möjligt” ger garantier för att uppgiften inte är orimlig.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 2

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.

2. Utöver de undantag som anges i artikel 4 
i förordning (EG) nr 1049/2001 skall
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.

Motivering

Här återinsätts delar av Europaparlamentets ändringsförslag 18 från första behandlingen, 
antaget den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). Då olika skäl vägs mot varandra bör 
hänsynen till miljöskyddet väga tyngre än omsorgen om allmänhetens tillgång till handlingar.

Ändringsförslag 9
Artikel 7
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En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som får en begäran om 
tillgång till miljöinformation som inte 
förvaras vid denna institution eller detta 
organ skall snarast möjligt informera 
sökanden om vid vilken 
gemenskapsinstitution, vilket 
gemenskapsorgan eller vilken offentlig 
myndighet i den mening som avses i 
direktiv 2003/4/EG som den tror det är 
möjligt att ansöka om den begärda 
informationen, eller vidarebefordra 
begäran dit och informera sökanden om 
detta.

En gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan som får en begäran om 
tillgång till miljöinformation som inte 
förvaras vid denna institution eller detta 
organ skall snarast möjligt, men senast
inom 15 arbetsdagar, informera sökanden 
om vid vilken gemenskapsinstitution, 
vilket gemenskapsorgan eller vilken 
offentlig myndighet i den mening som 
avses i direktiv 2003/4/EG som den tror det 
är möjligt att ansöka om den begärda 
informationen, eller vidarebefordra 
begäran dit och informera sökanden om 
detta.

Motivering

Här återinsätts delar av Europaparlamentets ändringsförslag 18 från första behandlingen, 
antaget den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). Uttrycket ”snarast möjligt” är alltför 
vagt. 

Ändringsförslag 10
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Avgifter

De av gemenskapens institutioner och 
organ som inte täcks av förordning (EG) 
nr 1049/2001 får, i fall då artikel 10 i den 
förordningen inte är tillämplig, ta ut en 
rimlig avgift för att lämna ut information. 
De skall offentliggöra och tillhandahålla 
sökandena en förteckning över avgifterna 
och ange i vilka fall de kommer att tas ut 
eller inte tas ut och i vilka fall avgiften 
skall betalas i förskott.

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 19 från första behandlingen. Ändringsförslaget syftar till att 
harmonisera avgiftsbestämmelserna med direktivet om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation (direktiv 2003/4/EG). Därför bör gemenskapens institutioner och organ, 
frånsett Europaparlamentet, rådet och kommissionen, ha rätt att ta ut avgifter under vissa 
villkor. Parlamentet, rådet och kommissionen undantas från dessa bestämmelser, i syfte att 
förhindra en situation där dessa tre institutioner tillhandahåller annan information 
kostnadsfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001, men inte miljöinformation.
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Ändringsförslag 11
Artikel 9, punkt 4

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.

4. En tidsfrist på minst åtta veckor skall 
fastställas för inlämning av synpunkter. 
Om möten eller utfrågningar anordnas skall 
detta meddelas minst åtta veckor i förväg. 
Tidsfristerna kan kortas i brådskande fall 
eller om allmänheten redan har haft 
möjlighet att lämna synpunkter på aktuella 
planer eller program. Gemenskapens 
institutioner och organ skall ta 
vederbörlig hänsyn till inkomna 
synpunkter.

Motivering

Här återinsätts en del av Europaparlamentets ändringsförslag 22 från första behandlingen, 
antaget den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004).

Ändringsförslag 12
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

En sådan begäran skall vara skriftlig och 
lämnas in senast fyra veckor efter det att en 
förvaltningsåtgärd vidtogs, meddelades 
eller offentliggjordes – beroende på vilket 
datum som infaller sist – eller, i fråga om 
en påstådd förvaltningsförsummelse, senast 
fyra veckor efter det att 
förvaltningsåtgärden skulle ha vidtagits. 
Begäran skall innehålla grunderna för 
omprövningen.

En sådan begäran skall vara skriftlig och 
lämnas in senast åtta veckor efter det att en 
förvaltningsåtgärd vidtogs, meddelades 
eller offentliggjordes – beroende på vilket 
datum som infaller sist – eller, i fråga om 
en påstådd förvaltningsförsummelse, senast 
åtta veckor efter det att 
förvaltningsåtgärden skulle ha vidtagits. 
Begäran skall innehålla grunderna för 
omprövningen.

Motivering

En kompromiss mellan vad som står i kommissionens meddelande respektive i den 
gemensamma ståndpunkten samt vad som parlamentet antagit vid sin första behandling den 
31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). Fyra veckor, såsom föreslagits, verkar ganska kort, 
mot bakgrund av hur många beslut i miljöfrågor som Europeiska gemenskapen fattar. 

Ändringsförslag 13
Artikel 11, punkt 1, led b

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

främja miljöskydd inom ramen för 
miljörätten och/eller främja hållbar 
utveckling,

Motivering

I och med att begreppet ”miljörätt” givits en så vidsträckt definition kommer 
förvaltningsåtgärder och förvaltningsförsummelser inte bara att påverka icke-statliga 
organisationer som arbetar med miljöfrågor, utan även organisationer av åtskilligt flera slag, 
såsom fackföreningar.

Ändringsförslag 14
Artikel 11, punkt 1, led ca (nytt)

ca) den respekterar de grundläggande 
principer som uppställts i artikel 6 i 
Fördraget om Europeiska unionen,

Motivering

För att endast sådana icke-statliga organisationer som ställer upp bakom de grundläggande 
principer som erkänts i alla medlemsstater av Europeiska unionen skall få rätt att utverka en 
intern omprövning.

Ändringsförslag 15
Artikel 11, punkt 1, led cb (nytt)

cb) den har varit verksam i flera än ett 
land inom Europeiska unionen under de 
senaste två åren,

Motivering

Endast sådana icke-statliga organisationer som verkar internationellt skall ha rätt att utverka 
en intern omprövning.

Ändringsförslag 16
Artikel 13

Gemenskapens institutioner och organ 
skall vid behov anpassa sina 
arbetsordningar till bestämmelserna i
denna förordning. Dessa anpassningar skall 
få verkan från och med den ... *.

Gemenskapens institutioner och organ 
skall vid behov anpassa sina 
arbetsordningar till bestämmelserna i 
denna förordning. Dessa anpassningar skall 
få verkan från och med den ... *.
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* pm. * att förordningen trätt i kraft.

Motivering

Här återinsätts Europaparlamentets ändringsförslag 37 från första behandlingen, antaget 
den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). 

Ändringsförslag 17
Artikel 14, punkt 2

Den skall tillämpas från och med den ... *. Den skall tillämpas från och med den ... *.
* pm. * Sex månader efter det datum som anges 

i första stycket.

Motivering

Här återinsätts Europaparlamentets ändringsförslag 38 från första behandlingen, antaget 
den 31 mars 2004 (EUT C 103 E, 29.4.2004). 
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MOTIVERING

I. Bakgrund

”Att skydda den rätt som var och en i nuvarande och framtida generationer har att leva i en 
miljö som är förenlig med hans eller hennes hälsa och välbefinnande” är det grundläggande 
syftet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (FN/ECE) konvention 
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor (”Århuskonventionen”), som Europeiska gemenskapen 
undertecknade 1998 tillsammans med de femton medlemsstaterna. Detta syfte skall nås 
genom att göra det möjligt för allmänheten att bli mer delaktig i miljöfrågor och att aktivt 
bidra till förbättrat miljöbevarande och miljöskydd.

Konventionen, som trädde i kraft i oktober 2001, bygger på tre huvudpelare: tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor. 

Europeiska gemenskapen har redan antagit flera rättsakter i syfte att fullgöra sin skyldighet att 
genomföra Århuskonventionen, i synnerhet direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation1 och direktiv 2003/35/EG om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program2. 

Förslaget till förordning om hur Århuskonventionen skall tillämpas på 
Europeiska gemenskapens institutioner och organ3 – som kommissionen lade fram jämte ett 
förslag till beslut om ingående av Århuskonventionen4 – är ett övergripande instrument vars 
syfte är att garantera att konventionens alla tre pelare tillämpas och att komplettera befintlig 
lagstiftning (såsom förordning nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar5). Samtidigt lade kommissionen
fram ett förslag till direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor6.

Kommissionen hävdade att konventionens bestämmelser var mer detaljerade och att hade 
vidare räckvidd än befintlig gemenskapslagstiftning och att gemenskapen därför borde anta 
förordningen i syfte att helt tillämpa Århuskonventionens krav på gemenskapens institutioner 
och organ före ratificeringen av Århuskonventionen7.

Eftersom rådet inte delade denna uppfattning ratificerade Europeiska gemenskapen 
konventionen den 17 februari 2005 och blev part vid det andra partsmötet i Alma-Ata i 

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 
25.6.2003, s. 17.
3 KOM(2003)0622.
4 KOM(2003)0625.
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
6 KOM(2003)0624.
7 S. 2 i KOM(2003)0622.
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Kazakstan i maj 2005. Tre ledamöter av Europaparlamentet, däribland föredraganden, deltog i 
mötet i Alma-Ata som en del av Europeiska gemenskapens delegation.

II. Första behandlingen

Europaparlamentets omröstning i första behandlingen ägde rum den 31 mars 2004. Efter en 
politisk överenskommelse den 20 december 2004 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt 
den 18 juli 20051.

Parlamentets första behandling syftade till att ytterligare anpassa förslaget till förordning till 
Århuskonventionen och till förordning nr 1049/2001, då så ansågs lämpligt. Ledamöterna 
ansåg i synnerhet att bestämmelserna om allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer 
och program inte var tillräckligt detaljerade och att deras tillämpningsområde borde utvidgas. 
Främjande av hållbar utveckling lades till som ett centralt mål på området gemenskapens 
miljölagstiftning och som ett kriterium för sammanslutningars rätt att begära intern 
omprövning av förvaltningsåtgärder eller förvaltningsförsummelser.

Vidare ansåg parlamentet att tidsfristerna behövde balanseras. Därför förkortades tidsfristerna 
för svaren från EU:s institutioner och organ, medan tidsfristerna för att begära intern 
omprövning förlängdes.

När det gäller den tredje pelaren kodifierades uttryckligen allmänhetens rätt till intern 
omprövning och därefter domstolsprövning. 

III. Gemensam ståndpunkt och andrabehandlingsrekommendation

Av de 35 ändringsförslag som antogs i första behandlingen har bara fem tagits med –
åtminstone delvis – i rådets gemensamma ståndpunkt. Till föredragandens belåtenhet har 
texten på det hela taget utformats efter förordning nr 1049/2001, även om hon anser att en 
anpassning till direktiv 2003/4/EG är lämpligare för vissa aspekter (såsom möjligheten att ta 
ut en rimlig avgift för att lämna ut information).

• Övergripande frågor

Föredraganden är särskilt nöjd med att rådet i sin gemensamma ståndpunkt har tagit med 
parlamentets ändringsförslag som föreskriver att gemenskapens institutioner och organ i regel 
skall bemöda sig om att se till att allmänheten får bästa möjliga råd. Även det ändringsförslag 
som undantar bankprogram från definitionen av ”planer och program avseende miljön” 
välkomnas. 

• Första pelaren

Till de undantag som anges i artikel 4 i förordning nr 1049/2001 lade rådet möjligheten att 
vägra tillgång till miljöinformation om utlämnande av informationen skulle få negativa följder 
för skyddet av den miljö som informationen avser. Detta tillägg innebär, enligt föredraganden, 
en förbättring, men är inte tillräckligt långtgående. I stället för att gemenskapens institutioner 
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och organ ges handlingsfrihet bör de vara skyldiga att vägra tillgång till information i dessa 
fall. Ändringsförslaget har därför lagts fram på nytt. 

• Andra pelaren

När det gäller allmänhetens deltagande välkomnar föredraganden de långt mer detaljerade 
bestämmelserna, men är inte helt belåten med tidsfristen för synpunkter och för tidpunkten för 
tillkännagivande när möten eller utfrågningar anordnas (fyra veckor). Hon lägger därför på 
nytt fram ett ändringsförslag som syftar till att utsträcka dessa tidsfrister (åtta veckor).

• Tredje pelaren

Efter att ha sökt rättslig rådgivning beslutade föredraganden att inte återinföra ändringsförslag 
som kodifierar allmänhetens rätt till intern omprövning/domstolsprövning. När det gäller 
icke-statliga organisationers rätt anser föredraganden att nya kriterier för rätten till intern 
omprövning bör fastställas.

Föredraganden anser att den gemensamma ståndpunkten innebär en avsevärd förbättring, 
eftersom texten klargörs mot bakgrund av Århuskonventionen, men att den bör ändras 
ytterligare i enlighet med de framlagda ändringsförslagen.

Hon beklagar dock att rådet inte har gjort ytterligare framsteg med direktivet om tillgång till 
rättslig prövning, som hon anser har ett betydande mervärde för genomförandet av 
Århuskonventionens artikel 9. 


