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I. UPPMANING TILL GEMENSAMMA ÅTGÄRDER
1

Medlemsstaternas, allmänhetens och alla intressenters engagemang är avgörande
för om den europeiska gröna given ska lyckas. Kommissionen har åtagit sig i den
europeiska gröna given1 att överväga ”att se över Århusförordningen för att göra
det lättare för invånare och icke-statliga organisationer som ifrågasätter
lagligheten i beslut som påverkar miljön att komma åt administrativa och rättsliga
granskningar på EU-nivå. Kommissionen ska också vidta åtgärder för att förbättra
möjlighet till rättslig prövning vid nationella domstolar i alla medlemsländer”.

2

EU bör samarbeta med medborgare och berörda parter om den europeiska gröna
given ska lyckas och leverera varaktig förändring. Allmänheten är och bör förbli
en drivkraft för den gröna övergången och bör ha möjligheter att engagera sig
mer aktivt i att utveckla och genomföra ny politik. För att öka förtroendet för
både nationella förvaltningar och EU-förvaltningar är det också viktigt att ha en
nödvändig ”maktfördelning” för att säkerställa att rättsakter och beslut kan
granskas för att se om miljölagstiftningen följs. Tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor, både via EU-domstolen och de nationella domstolarna som
unionsdomstolar, är en viktig stödåtgärd för att bidra till övergången till den
europeiska gröna given och ett sätt att stärka civilsamhällets roll som väktare i det
demokratiska utrymmet.

3

Detta meddelande åtföljer ett kommissionsförslag om ändring av förordning (EG)
nr 1367/2006 (Århusförordningen) i syfte att förbättra den interna översynen av
administrativa rättsakter (COM(2020) ...)2. När förslaget antas av medlagstiftarna
kommer genomförandet av Århuskonventionen (nedan kallad konventionen) att
förbättras3 ”på ett sätt som är förenligt med de grundläggande principerna för
unionens rättsordning och med dess system för rättslig prövning” 4. Det föreslås
att icke-statliga miljöorganisationer ska få större möjligheter att ifrågasätta
handlingar och underlåtenheter vid EU-institutioner och EU-organ i enlighet med
konventionen.
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COM(2019) 640.
[Hänvisning till lagstiftningsförslag om ändring av Århusförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1367/2006 av den 6 september 2006 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, EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.].
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (Unece) konvention om tillgång till information, allmänhetens
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).
Förklaring av Europeiska unionen i Montenegro, Budva, vid mötet mellan parterna i konventionen 2017 (Budvaförklaringen).
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Lagstiftningsförslaget syftar till att stärka EU:s system för tillgång till rättslig
prövning i miljöfrågor. Detta system, betraktat i sin helhet, ger varje sökande
tillgång till en effektiv mekanism för klagomål och prövning i enlighet med
kraven i konventionen.

5

Syftet med detta meddelande är att lyfta fram den vitala roll som medlemsstaterna
spelar inom EU:s övergripande system. Medlemsstaterna ska tillhandahålla och
underlätta tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som regleras av rättsakter
som antas enligt EU-lagstiftningen, inbegripet nationella genomförandeåtgärder
med anknytning till icke-lagstiftningsakter på EU-nivå. Tillgång till rättslig
prövning inkluderar att ge talerätt för icke-statliga organisationer och individer
som är direkt berörda av en överträdelse av miljölagstiftningen 5 även i
gränsöverskridande sammanhang. Tyvärr finns det brister i praktiken. År 2019
offentliggjorde
kommissionen
granskningen
av
genomförandet
av
miljöpolitiken6, som identifierade en serie systembrister i det praktiska
genomförandet av tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i nationella
rättssystem. I synnerhet framhöll den problem som de icke-statliga
organisationerna står inför när det gäller att få talerätt att föra fram rättsliga
problem i EU-relaterade miljöfrågor och processuella hinder, t.ex. oöverkomligt
höga kostnader.

6

För att förbättra EU:s system för tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, i
enlighet med konventionen, som medlemsstaterna själva är parter i, uppmanar
kommissionen medlemsstaterna att i högre grad genomföra tillämplig EUlagstiftning. Det är lika viktigt att medlemsstaternas regler som är tillämpliga på
rättsväsendet och rättslig praxis till fullo genomför EU-domstolens rättspraxis om
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Dessutom bör nationella lagstiftningar
inte skapa ett hinder för detta, t.ex. genom att inte ge talerätt för icke-statliga
organisationer som krävs enligt konventionen. För att säkerställa rättssäkerhet i
alla medlemsstater måste nationell lagstiftning uppfylla kraven i konventionen,
EU-lagstiftningen och EU-domstolens rättspraxis. Nationella domstolar bör också
tillämpa och verkställa tillämpliga regler mot bakgrund av de krav som ställs i
deras nationella rättsordningar som följer av EU-lagstiftningen.
II.

BETYDELSEN AV TILLGÅNGEN TILL RÄTTSLIG PRÖVNING I MILJÖFRÅGOR I EU

7

Tillgång till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol är en grundläggande
rättighet i EU:s rättsordning.7 Effektiva rättssystem spelar en avgörande roll för
att skydda rättsstaten, som föreskrivs i artikel 2 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget)8, och för att säkerställa en effektiv tillämpning av EUlagstiftningen och förbättra allmänhetens förtroende för offentliga förvaltningar.

5
6

Mål C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, punkterna 31–34.
Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019: ett Europa som skyddar sina medborgare och förbättrar deras livskvalitet,
COM(2019) 149.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 326, 26.10.2012, s. 391–407, artikel 47.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet – Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen
inom unionen: Läget idag och vägar framåt, COM(2019) 163.
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Detta återspeglas också genom artikel 19.1 i EU-fördraget som kräver att
medlemsstaterna tillhandahåller tillräckliga rättsmedel för att säkerställa ett
effektivt rättsligt skydd inom de områden som omfattas av unionslagstiftningen,
och i EU-domstolens rättspraxis om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor är också relevant inom ramen för
artiklarna 419 och 4710 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, och
hjälper till att tillhandahålla rättssäkerhet.

9

Enskilda personer och icke-statliga organisationer spelar en avgörande roll när det
gäller att identifiera potentiella överträdelser av EU-lagstiftningen genom att
lämna in klagomål till förvaltningar eller ta ärenden till domstol. När enskilda
personer eller icke-statliga organisationer söker rättslig prövning hos ett ickerättsligt, administrativt organ kallas granskningen en administrativ prövning; om
de söker prövning i domstol kallas det en rättslig prövning11.

10

EU:s system för administrativ och rättslig prövning som helhet omfattar inte bara
den interna granskningsmekanismen enligt Århusförordningen och tillgången till
EU-domstolen, utan förlitar sig också på nationella domstolar. I synnerhet gör
artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) det
möjligt för alla fysiska eller juridiska personer som är part i förfaranden i
nationella domstolar att begära ett förhandsavgörande hos EU-domstolen rörande
giltigheten av akter antagna av EU-institutioner. EU och de nationella
prövningssystemen sammantagna är nödvändiga för att ge effektiv tillgång till
rättslig prövning i miljöfrågor i EU.
III. EU SOM PART I KONVENTIONEN

11

EU blev formellt part i konventionen 2005. De 27 medlemsstaterna är också, var
för sig, parter i konventionen; var och en med egna befogenheter, eget ansvar och
egna skyldigheter – som också delas – för att säkerställa tillgång till rättslig
prövning i ”miljöfrågor” enligt artikel 1 i konventionen12. Skyldigheten att följa
konventionen är därför föremål för detta karakteristiska drag i EU, där EU och
dess medlemsstater utövar befogenheter. Det är viktigt att i följande punkter
komma ihåg de specifika gränserna och arten av de skyldigheter som följer av
ratificeringen av konventionen.

12

Enligt konventionens villkor är EU en organisation för regional ekonomisk
integration. Enligt artikel 19.5 i konventionen skulle EU vid anmälan av sitt
ratifikationsinstrument uppge ”omfattningen av sin behörighet i de frågor som
regleras i denna konvention”.
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Rätt till god förvaltning.
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.
Enligt terminologin som används i konventionen, artikel 9.3.
”För att bidra till 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 skall varje part garantera rätten att få tillgång till information, allmänhetens rätt
att delta i beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med bestämmelserna i denna
konvention.”
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Som svar förklarade EU att ”EU-institutionerna kommer att tillämpa
konventionen inom ramen för sina befintliga och framtida regler om tillgång till
handlingar och andra relevanta regler i EU-rätten inom det område som omfattas
av konventionen”. EU tillade, vilket var synnerligen viktigt, att ”EU ansvarar för
att fullgöra de skyldigheter som följer av konventionen, som omfattas av gällande
EU-lagstiftning” och att ”utövandet av EU:s behörighet är genom sin natur
föremål för kontinuerlig utveckling”.

14

Som ett resultat tillämpar EU-institutionerna och EU-organen konventionen inom
ramen för tillämpliga EU-regler. De specifika särdragen i EU:s rättsordning måste
beaktas vid genomförandet av konventionen. Detta bekräftades också av EUdomstolen, som förklarade att konventionen ”uppenbarligen har utformats med
beaktande av nationella rättsordningar och inte med hänsyn till de särdrag som är
utmärkande för regionala organisationer för ekonomisk integration, såsom
unionen [...]”13.

15

Tillgången till administrativ och rättslig prövning är ett system på flera nivåer
inom EU. Som EU-domstolen också erinrade om, som EU-rätten nu är beskaffad,
sker rättsliga och administrativa förfaranden rörande tillgång till rättslig prövning
i miljöfrågor ”främst” inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning14. Enligt
villkoren som anges i deras nationella lagstiftning kan enskilda och juridiska
personer begära att en nationell domstol hänvisar till EU-domstolen för att pröva
EU-akters giltighet enligt artikel 267 i EUF-fördraget.

16

Dessutom gör artikel 263 fjärde stycket i EUF-fördraget det möjligt för fysiska
eller juridiska personer att direkt vid EU-domstolen (tribunalen) väcka talan mot
i) en akt som är riktad till dem, ii) en akt som direkt eller personligen berör dem
och iii) mot en regleringsakt som direkt berör dem och som inte medför
genomförandeåtgärder.

17

Genom att anta Århusförordningen kompletterade EU det befintliga
granskningssystemet som finns tillgängligt på EU-nivå när det gäller både
administrativ och rättslig prövning. Som ett resultat kan icke-statliga
organisationer som är verksamma inom miljöskyddsområdet få en administrativ
prövning
av
administrativa
icke-lagstiftningsakter
med
enskilda
tillämpningsområden antagna av EU-institutioner och EU-organ15. Unionen valde
emellertid att inte utöva sin behörighet som anges vid ratificeringstillfället, och
antog inte separata bestämmelser om administrativ prövning för enskilda
personer, enligt Århusförordningen på unionsnivå, som gäller för EUinstitutionerna och EU-organen.

18

Till följd av ett klagomål som lämnats in till konventionens efterlevnadskommitté
drog kommittén slutsatsen att EU för närvarande inte helt uppfyller sina
skyldigheter enligt konventionens krav på tillgång till rättslig prövning i
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Mål C-612/13 P, ClientEarth, ECLI:EU:C:2015:486, punkterna 40 och 41.
Förenade målen C-401/12 P–C-403/12 P, rådet och kommissionen mot Vereniging Milieudefensie m.fl., EU:C:2015:4, punkt
60; Förenade målen C-404/12 P och C-405/12 P, rådet och kommissionen mot Stichting Natuur en Milieu m.fl., EU:C:2015:5,
punkt 52.
Och ändrat genom förordning (...) för att omfatta administrativa akter med allmän räckvidd.
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miljöfrågor16. Det ovannämnda lagstiftningsförslaget17, syftar till att avhjälpa
denna situation genom att ändra Århusförordningen och utöka tillgången till att
omfatta icke-statliga organisationer. Detta meddelande kompletterar åtgärder på
EU-nivå genom att lyfta fram de förbättringar som krävs på nationell nivå.
IV. MEDLEMSSTATERNAS SKYLDIGHETER ENLIGT EU-LAGSTIFTNINGEN
19

Om de nationella myndigheternas agerande har varit otillräckligt eller felaktigt
när det gäller respekten för de materiella regler som skyddar miljön måste
enskilda personer och icke-statliga organisationer kunna förlita sig på de
förfarandebestämmelser som är tillämpliga på dem. För att skydda miljön och
skapa möjligheter för allmänheten och icke-statliga organisationer har EU antagit
ett antal sektorsspecifika miljödirektiv18 som innehåller bestämmelser om tillgång
till rättslig prövning i nationella domstolar. Genomförandet av dessa direktiv gör
det möjligt för allmänheten, inbegripet icke-statliga organisationer, att utöva sin
rätt att gå till domstol inom dessa specifika områden. Det är tydligt fastställt att
skyldigheten att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd i miljöfrågor omfattar
nationella domstolar19. Denna skyldighet gäller rättigheter som härrör från EU:s
miljölagstiftning och möjligheten att åberopa de skyldigheter som fastställs i EUlagstiftningen20.

20

För att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd av dessa rättigheter är
medlemsstaternas skyldigheter att säkerställa tillgång till rättslig prövning i sina
nationella domstolar inte begränsade till de som föreskrivs i de EUsekundärrättsakter som nämns ovan21.

21

För det första, enligt principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 4.3 i
EU-fördraget, ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive
effektivt rättsligt skydd, för att säkerställa att de åtgärder som krävs enligt EUrätten antas och att enskilda personers rättigheter som härrör från EU-rätten är
tillräckligt skyddade22. Dessutom anges i artikel 19.1 i EU-fördraget att
medlemsstaterna ”ska fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för
att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av
unionsrätten”. Därför är tillgång till rättslig prövning i nationella domstolar
nödvändig för att EU:s system för rättsligt skydd ska fungera korrekt.
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Som beskrivs i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, Report on European Union implementation of the Aarhus
Convention in the area of access to justice in environmental matters, SWD(2019) 378 final.
Punkt 3.
Till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt, EUT L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av
den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador EGT L 143, 30.4.2004, s. 56, eller
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar), EUT L 334, 17.12.2010, s. 17. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av
den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om
ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, EUT L 197, 24.7.2012, s. 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.
Mål C-404/13, ClientEarth, ECLI:EU:C:2014:2382, punkt 52.
Mål C-237/07, Janecek, 2008 I-06221, punkt 37.
Se fotnot 17.
Mål C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, ECLI: EU:C:2019:1114, punkt 38.

5

22

I detta avseende är nationella mekanismer för klagomål och prövning genom de
nationella domstolarna i medlemsstaterna en integrerad del av EU:s system för
rättslig prövning. Nationella domstolar är också unionsdomstolar och är kopplade
till EU-domstolen inom systemet med begäranden om förhandsavgörande som
upprättats enligt artikel 267 i EUF-fördraget. Detta samarbete omfattar
tolkningen av EU-rätten och granskningen av giltigheten av EUinstitutionernas akter. Tillgång till domstolar bör vara möjligt för både enskilda
personer och icke-statliga organisationer på grundval av nationella
processrättsliga regler.

23

För det andra är konventionen, som är en integrerad del av EU:s rättsordning
och bindande för EU-institutionerna och medlemsstaterna enligt artikel 216.2 i
EUF-fördraget, även tillämplig på EU-lagstiftningen om miljöskydd. I avsaknad
av EU-regler som styr tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor ”ankommer på
varje medlemsstat att i sin interna rättsordning fastställa de processuella regler
som gäller för talan som syftar till att säkerställa skyddet för de rättigheter för
enskilda som följer av unionsrätten. Medlemsstaterna bär ansvaret för att dessa
rättigheter i varje enskilt fall”23. I synnerhet artikel 9.3 i konventionen och artikel
47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, lästa
tillsammans, ålägger ”medlemsstaterna en skyldighet att säkerställa ett effektivt
rättsligt skydd för de rättigheter som följer av unionsrätten, bland annat
bestämmelser i miljölagstiftningen”24.

24

EU-domstolen har lagt till att ”för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom
de områden som omfattas av unionens miljölagstiftning, att göra en sådan
tolkning av nationell rätt som, i möjligaste mån, är förenlig med såväl syftena
med artikel 9.3 och 9.4 i Århuskonventionen som syftet att uppnå ett effektivt
domstolsskydd av de rättigheter som följer av unionsrätten”25.

25

Förhandsavgörandeförfarandets effektivitet enligt artikel 267 i EUF-fördraget
avseende EU-akters giltighet är därför beroende av att medlemsstaterna ger
tillräcklig talerätt för icke-statliga organisationer och enskilda personer. Det är
deras skyldighet att se till att tillgång till rättslig prövning beviljas i deras
domstolar i miljöfrågor som omfattas av EU:s regler. Detta omfattar ärenden där
det finns ”en specifik fråga som ännu inte har blivit föremål för unionslagstiftning
[men som kan] omfattas av unionsrätten om den avser ett område som i stor
utsträckning omfattas av unionsrätten”26.

26

EU-domstolens rättspraxis som utvecklats under årens lopp har klargjort att
medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor som omfattas av EU:s regler, t.ex. om beslut, akter och
underlåtenheter27 inom en rad miljöpolitiska områden, t.ex. vatten28, natur29 och
luftkvalitet30.

23
24
25
26
27

Mål C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125, punkterna 47 och 48.
Mål C-664/15, Protect, ECLI:EU:C:2017:987, punkt 45; Mål C-243/15, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2016:838,
punkterna 50 och 73.
Mål C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, EU:C:2019:1114, punkt 39.
Mål C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, punkt 40.
Artiklarna 6, 7, 8 och 9 i konventionen är relevanta för de berörda besluten, akterna och underlåtenheterna.
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27

För att granska de praktiska konsekvenserna av EU-domstolens rättspraxis och
för att hjälpa medlemsstaternas myndigheter och rättstillämpare att förstå vikten
av dessa konsekvenser inom de områden som regleras av EU:s miljölagstiftning,
utfärdade kommissionen 2017 ett tillkännagivande om tillgång till rättslig
prövning i miljöfrågor31 (nedan kallat tillkännagivandet). Tillkännagivandet
beskrev standarderna för tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor när det gäller
förfarandemässiga garantier och talerätt för icke-statliga organisationer och
enskilda personer. Det klargjorde också kravet på att undvika dyra eller utdragna
förfaranden och att medlemsstaterna måste göra all information med anknytning
till tillgång till rättslig prövning offentligt tillgänglig, vilket krävs enligt EUdomstolens rättspraxis. Medlemsstaterna bör följa utvecklingen av EUdomstolens rättspraxis, som fastställs i tillkännagivandet, och vidta nödvändiga
åtgärder för att genomföra dem32.

V. VÄGEN FRAMÅT: PRIORITERADE ÅTGÄRDSOMRÅDEN
28

I meddelandet om den europeiska gröna given tillkännagavs att ”[k]ommissionen
och medlemsländerna måste också se till att politik och lagstiftning verkställs och
ger resultat”. Kommissionen engagerar sig helt och fullt när det gäller att
samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra tillgången till rättslig prövning i
miljöfrågor på nationell nivå.

29

Ett effektivt genomförande av de antagna EU-bestämmelserna av
medlemsstaterna är nödvändigt för att dra fullständig nytta av miljöskyddet. Det
är också viktigt att se till att tillgången till EU-domstolen för allmänheten och för
icke-statliga organisationer enligt artikel 267 i EUF-fördraget inte begränsas i
onödan. Att avlägsna hinder för tillgång till rättslig prövning skulle ge ytterligare
fördelar genom att öka rättssäkerheten, förbättra rättsväsendet och minska de
administrativa bördorna.

30

Kommissionens granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019 fann att
åtskilliga medlemsstater borde vidta ytterligare åtgärder för att ge icke-statliga
miljöorganisationer talerätt att föra fram rättsliga problem i EU-relaterade
miljöfrågor33. Den fann också att kärande i miljömål inte bör möta nationella
processuella hinder, såsom oöverkomligt höga kostnader (hundratusentals euro i
vissa fall)34.

28
29
30
31
32
33
34

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, EGT
L 375, 31.12.1991, s. 1.
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, EGT L 206, 22.7.1992,
s. 7.
Till exempel enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och
renare luft i Europa, EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.
2017/2616, EUT C 275, 18.8.2017, s. 1.
Se särskilt tillkännagivandet (och uppdateringar) som finns tillgängligt på kommissionens webbplats:
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm.
Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, anförd ovan.
Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, anförd ovan. Resultat från studieprojektet Development of an assessment
framework on environmental governance in the EU Member States nr 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4, slutrapport.
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31

Mot bakgrund av medlemsstaternas skyldigheter som anges i avsnitt IV i detta
meddelande och av kommissionens slutsatser35 när det gäller situationen i
respektive medlemsstat, krävs prioriterade åtgärder på de följande fyra områdena.

32

I enlighet med kommissionens strategiska meddelande EU-rätten: Bättre resultat
genom bättre tillämpning36, är det första prioriterade området för
medlemsstaterna att säkerställa ett korrekt införlivande av EU:s
sekundärrätt. Detta gäller EU:s miljölagstiftning som innehåller bestämmelser
om tillgång till rättslig prövning37. Medlemsstaterna har en skyldighet att
införliva dessa direktiv korrekt och i sin helhet med målet att säkerställa
genomförandet, i enlighet med artikel 291.1 i EUF-fördraget.

33

Det andra prioriterade området är att medlagstiftarna ska inkludera
bestämmelser om tillgång till rättslig prövning i EU:s lagstiftningsförslag
som lagts fram av kommissionen för ny eller reviderad EU-lagstiftning om
miljöfrågor38. Detta kräver aktivt stöd från Europaparlamentet och rådet när
kommissionen lägger fram sådana förslag. Bestämmelser om tillgång till rättslig
prövning kommer att utarbetas mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis som
fastställs i tillkännagivandet. Under de senaste åren har rådet varit motvilligt att
anta sådana bestämmelser39 och har därmed avvikit från sin tidigare strategi som
tidigare resulterat i antagandet av ovan nämnda direktiv.

34

I detta avseende anser kommissionen att tydliga bestämmelser i EU:s
miljölagstiftning i denna fråga skulle vara i rättssäkerhetens intresse och också
vara nödvändiga för att stödja skyldigheten att bevilja ett effektivt rättsligt skydd
av de rättigheter som är förankrade i EU-rätten. Kommissionen uppmanar därför
Europaparlamentet och rådet att anta detta tillvägagångssätt när man diskuterar de
lagstiftningsförslag som ska läggas fram.

35

Kommissionen kommer också att se till att sekundärrätten är lämplig för
ändamålet genom att genomföra regelbundna utvärderingar. Som en del av
översynen av EU:s åtgärder för att hantera föroreningar från industrianläggningar
som meddelades i den europeiska gröna given40, kommer t.ex. kommissionen
också att utvärdera, bl.a., de bestämmelser som påverkar berörda parters
rättigheter, inklusive allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning.

36

Det tredje prioriterade området är att medlemsstaterna granskar sina egna
nationella lagstiftnings- och regleringsbestämmelser förutom de som införlivar
de direktiv som nämns ovan i punkt 32. Nationella bestämmelser41 som förhindrar
icke-statliga organisationer som är verksamma inom miljöskydd eller personer
som direkt påverkas av en överträdelse av EU:s miljölagstiftning till följd av
offentliga myndigheters åtgärder eller underlåtenheter. Därför är det nödvändigt

35
36
37
38
39
40
41

Se punkt 30.
Meddelande från kommissionen – EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning, C/2016/8600, EUT C 18, 19.1.2017, s.
10.
Se fotnot 16.
Grundat på normer för tillgång till rättslig prövning som fastställs i tillkännagivandet.
Förslag till direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning), COM(2017) 753.
Denna översyn omfattar direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.
Särskilt om vatten, natur och luftkvalitet.
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att se över dessa nationella bestämmelser i syfte att undanröja eventuella hinder
för tillgång till rättslig prövning, t.ex. begränsningar för talerätt eller
oproportionerliga kostnader, och som ett resultat av detta säkerställa effektiv
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i EU.
37

Det fjärde prioriterade området rör nationella domstolars skyldighet att
garantera enskilda personers och icke-statliga organisationers rätt till ett
effektivt rättsmedel enligt EU-rätten. Nationella domstolars roll som
unionsdomstolar42 är en av hörnstenarna i ett välfungerande EU-system för
effektivt rättsligt skydd. Om det är nödvändigt måste nationella domstolar bortse
från alla bestämmelser som strider mot EU-rätten, även om dessa är av
lagstiftnings- eller tillsynsmässig karaktär43. Detta bör omfatta otillbörliga
begränsningar av talerätt44 för att se till att EU:s regler har full kraft och effekt45.
Medlemsstaternas högsta rättsliga instanser har en framträdande roll att spela i
detta avseende på grund av deras ställning bland de nationella domstolarna och
deras rättspraxis påverkan på de lägre domstolarna. Effektiviteten i denna roll är
nödvändig för att EU:s allmänna system för tillgång till rättslig prövning ska
fungera i miljöfrågor.

38

De första, tredje och fjärde prioriteringarna som anges i punkterna 32, 36 och 37
kommer att leda kommissionens agerande i dess roll som fördragens väktare när
den hanterar otillbörlig begränsad tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som
omfattas av EU-rätten. Detta inkluderar befogenheten att inleda
överträdelseförfaranden.

39

EU:s lagstiftningsåtgärder, som beskrivs under det andra prioriterade området i
punkterna 33, 34 och 35, kommer också att spela en viktig roll för att stödja
medlemsstaterna i att upprätta den nödvändiga normen för nationell tillgång till
rättslig prövning46. När det gäller de nationella domstolarna, som behandlas i
punkt 37 ovan, kommer kommissionen att noga följa hur nationella domstolar,
inbegripet högsta domstolar säkerställer ett effektivt rättsligt skydd i miljöfrågor i
sina respektive rättsordningar och kommer att vidta åtgärder vid behov.

40

När kommissionen genomför alla fyra prioriteringar som anges ovan kommer den
att stödja medlemsstaterna och intensifiera sitt arbete för att aktivt engagera sig i
civilsamhället och offentliga myndigheter för att uppnå ett fullständigt
genomförande av tillämplig EU-miljölagstiftning. Den planerar att driva
ytterligare kapacitetsskapande initiativ, utbildning och utbildningssystem och
informationsutbytesinitiativ med civilsamhället för offentliga förvaltningar och
icke-statliga organisationer47. Samarbetsområden med rättsväsendet48 inkluderar

42

Mål T-51/89. Tetra Pak Rausing SA mot kommissionen, ECLI:EU:T:1990:41. punkt 42; Domstolens yttrande 1/09 (plenum) av
den 8 mars 2011, i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, om inrättande av ett enhetligt system för patenttvister,
ECLI:EU:C:2011:123, punkt 80.
43 Förenade målen C-128/09–C-131/09, C-134/09 och C-135/09, Boxus m.fl., och mål C-182/10. Solvay m.fl. mot Région
wallonne.
44 Mål C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125, och C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches
Burgenland.
45 Mål C-106/77, Simmenthal, EU:C:1978:49, punkt 22 och mål C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987.
46 Se bestämmelserna i tillkännagivandet.
47 Life-projektet Access to Justice for a greener Europe lanserat av ClientEarth.
48
Samarbete med domarprogrammet som inleddes 2008 av GD Miljö.
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det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)49, Europeiska unionens
miljödomarförening50 och föreningen för europeiska förvaltningsdomare51.
41

49
50
51
52
53

Sist men inte minst kommer kommissionen att fortsätta att övervaka
genomförandet av EU-lagstiftningen om tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor. För att underlätta detta kommer den att göra information tillgänglig
online på kommissionens e-juridikportal52 och utföra regelbundet
övervakningsarbete för genomförandet som en del av granskningen av
genomförandet av miljöpolitiken.53

www.ejtn.eu/en/
https://www.eufje.org/index.php?lang=en
https://www.aeaj.org/
Mot en europeisk strategi för e-juridik, COM(2008) 329.
Se hänvisning i punkt 5 ovan.
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