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I. OPFORDRING TIL FÆLLES FORANSTALTNINGER
1

Medlemsstaternes, offentlighedens og alle interessenters inddragelse i og tilsagn
til den europæiske grønne aftale er afgørende, hvis den skal lykkes. I den
europæiske grønne aftale1 forpligtede Kommissionen sig til at overveje "at ændre
Århusforordningen for at forbedre adgangen til administrativ og retslig prøvelse
på EU-plan for borgere og NGO'er, der har betænkeligheder ved lovligheden af
beslutninger, der har indvirkning på miljøet. Kommissionen vil ligeledes træffe
foranstaltninger for at forbedre deres adgang til domstolsprøvelse ved de
nationale domstole i alle medlemsstaterne."

2

Hvis den europæiske grønne aftale skal blive en succes og føre varige
forandringer med sig, bør EU inddrage borgerne og interesserede parter.
Offentligheden er og bør forblive en drivkraft for den grønne omstilling og bør
råde over de fornødne midler til at involvere sig mere aktivt i udarbejdelsen og
gennemførelsen af nye politikker. For at øge tilliden til både de nationale
forvaltninger og EU-forvaltningerne er det ligeledes vigtigt at have de fornødne
"kontrolforanstaltninger" til at sikre, at det kan kontrolleres, at retsakter og
afgørelser er i overensstemmelse med miljølovgivningen. Adgangen til
domstolsprøvelse i miljøanliggender – både via Domstolen og de nationale
domstole som Unionens retsinstanser – udgør en vigtig støtteforanstaltning, der
skal være med til at gøre omstillingen til den europæiske grønne aftale til
virkelighed og styrke den rolle, som civilsamfundet kan spille som vagthund i det
demokratiske samfund.

3

Meddelelsen ledsager et forslag fra Kommissionen om at ændre forordning (EF)
nr. 1367/2006 (Aarhusforordningen) med henblik på at forbedre den interne
prøvelse af forvaltningsakter ((COM) 2020 …)2. Når forslaget er blevet vedtaget
af Europa-Parlamentet og Rådet, kommer det til at forbedre gennemførelsen af
Aarhuskonventionen (konventionen)3 "på en måde, der er forenelig med de
grundlæggende principper i Unionens retsorden og dens system for
domstolsprøvelse."4 Det foreslås, at de ikkestatslige organisationer (NGO'er) på
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COM(2019) 640 final.
[Henvisning til lovforslaget til ændring af Aarhusforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006
af 6. september 2006 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 (EUT
L 264 af 25.9.2006, s. 13)].
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.
Erklæring fra Den Europæiske Union i Montenegro, Budva, ved 2017-partsmødet under konventionen (Budvaerklæringen).

1

miljøområdet får udvidede muligheder for at anfægte EU-institutioners og organers handlinger og undladelser i henhold til konventionen.
4

Lovforslaget har til formål at styrke EU's system for adgang til domstolsprøvelse
på miljøområdet. Som helhed giver systemet sagsøgeren adgang til en effektiv
søgsmålsmekanisme i overensstemmelse med konventionens krav.

5

Formålet med meddelelsen er at fremhæve medlemsstaternes afgørende
betydning for EU's overordnede system. Medlemsstaterne skal sikre og lette
adgangen til domstolsprøvelse på miljøområdet som omfattet af retsakter vedtaget
inden
for
rammerne
af
EU-lovgivningen,
herunder
nationale
gennemførelsesforanstaltninger knyttet til ikkelovgivningsmæssige EU-retsakter.
Adgangen til domstolsprøvelse omfatter, at NGO'er og enkeltpersoner, der er
direkte berørt af overtrædelsen af miljøretten5, herunder i en grænseoverskridende
kontekst, opnår søgsmålskompetence. I praksis har der dog desværre vist sig at
være problemer i den henseende. I 2019 offentliggjorde Kommissionen
revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne6. I denne blev en række systemiske
mangler med hensyn til den faktiske gennemførelse af adgangen til
domstolsprøvelse på miljøområdet identificeret i de nationale retssystemer. Heri
blev der navnlig fremhævet problemer for NGO'er med at opnå
søgsmålskompetence med henblik på at anlægge retssager vedrørende EUrelaterede miljøproblemer og proceduremæssige hindringer, herunder
uforholdsmæssigt høje omkostninger.

6

For at forbedre EU's system for adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet i
henhold til konventionen, som medlemsstaterne er selvstændige parter i,
opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at fremme gennemførelsen af
den gældende EU-ret. Lige så vigtigt er det, at de af medlemsstaternes regler,
der gælder for domstolene og retspraksis, fuldt ud gennemfører Domstolens
retspraksis, hvad angår adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet. Derudover
bør de nationale lovgivere ikke forhindre dette, eksempelvis ved ikke at give
NGO'er søgsmålskompetence i henhold til konventionen. For at opnå
retssikkerhed i alle medlemsstater skal den nationale ret opfylde kravene i
konventionen, EU-lovgivningen og Domstolens retspraksis. De nationale
domstole bør endvidere anvende og håndhæve de gældende regler i lyset af de
krav, der er fastsat i deres nationale retsordener relateret til EU-ret.
II.

VIGTIGHEDEN AF ADGANG TIL DOMSTOLSPRØVELSE PÅ MILJØOMRÅDET I EU

7

Adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol indgår som en
grundlæggende rettighed i EU's retsorden7. Effektive retssystemer spiller en
afgørende rolle for at sikre retsstatsprincippet i henhold til artikel 2 i traktaten om
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Sag C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, præmis 31-34.
Revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2019: Et Europa, der beskytter sine borgere og forbedrer deres livskvalitet
(COM(2019) 149).
Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 391).

7

2

Den Europæiske Union (TEU)8 og den effektive anvendelse af EU-retten og
forbedre den offentlige tillid til offentlige forvaltninger.
8

Dette er også afspejlet i TEU's artikel 19, stk. 1, i henhold til hvilken
medlemsstaterne er forpligtede til at tilvejebringe den nødvendige adgang til
domstolsprøvelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er
omfattet af EU-retten, og i Domstolens retspraksis, hvad angår adgang til
domstolsprøvelse på miljøområdet. Adgangen til domstolsprøvelse på
miljøområdet er ligeledes relevant i forbindelse med artikel 419 og 4710 i EU's
charter om grundlæggende rettigheder og er med til at sikre retssikkerhed.

9

Enkeltpersoner og NGO'er spiller en afgørende rolle i forbindelse med
identificeringen af potentielle overtrædelser af EU-retten, idet de indgiver klager
til forvaltninger eller indbringer sager for retten. Når enkeltpersoner eller NGO'er
søger deres sag prøvet ved et ikkeretligt forvaltningsorgan, kaldes prøvelsen en
administrativ prøvelse. Det kaldes domstolsprøvelse, når de søger prøvelse i
retten11.

10

EU's system for administrativ og retslig prøvelse som helhed omfatter ikke alene
den interne prøvelsesmekanisme i henhold til Aarhusforordningen og adgang til
Domstolen, men afhænger også af de nationale domstole. Enhver fysisk eller
juridisk person, der er part i retssager for nationale domstole, kan i henhold til
artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
anmode om en præjudiciel afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt retsakter
vedtaget af EU-institutioner er gyldige. EU-søgsmålssystemet og de nationale
søgsmålssystemer er samlet set afgørende for at kunne sikre adgang til
domstolsprøvelse på miljøområdet i EU.
III. EU SOM PART I KONVENTIONEN
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EU blev i 2005 formelt part i konventionen. De 27 medlemsstater er hver for sig
også parter i konventionen, idet de hver især råder over egne og delte
kompetencer, ansvarsområder og forpligtelser til at sikre adgangen til
domstolsprøvelse på miljøområdet i henhold til konventionens artikel 112. Pligten
til at overholde konventionen er således genstand for dette særlige kendetegn ved
EU, hvor kompetencerne udøves af EU og medlemsstaterne. Det er vigtigt i
nedenstående punkter at gentage de specifikke begrænsninger forbundet med og
arten af forpligtelserne relateret til konventionens ratificering.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om yderligere styrkelse af
retsstatsprincippet i Unionen: Status og eventuelle næste skridt (COM(2019) 163).
Ret til god forvaltning.
Adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol.
I henhold til terminologien i konventionen, artikel 9, stk. 3.
"Med henblik på at bidrage til 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, garanterer hver part retten til adgang til
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne konvention."

3

12

EU er i henhold til konventionen en regional organisation for økonomisk
integration. I overensstemmelse med konventionens artikel 19, stk. 5, skulle EU
angive "omfanget af deres kompetence på de områder, der omfattes af
konventionen", i deres ratifikationsinstrument.

13

EU erklærede som reaktion herpå, at "fællesskabsinstitutionerne vil anvende
konventionen i overensstemmelse med deres nuværende og fremtidige regler om
aktindsigt i dokumenter og andre relevante fællesskabsbestemmelser på det
område, der omfattes af konventionen". EU tilføjede, hvad vigtigere er, at EU "er
ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser i medfør af konventionen, som er
omfattet af fællesskabsretten", og at "udøvelsen af Fællesskabets kompetence
udvikler sig i sagens natur løbende".

14

EU-institutionerne og -organerne anvender således konventionen inden for
rammerne af de gældende EU-regler. I forbindelse med konventionens
gennemførelse skal der tages højde for de særlige karakteristika ved EU's
retsorden. Domstolen bekræftede dette ved at forklare, at konventionen "er
udformet under hensyntagen til de nationale retsordener og ikke under
hensyntagen til de særlige karakteristika for regionale organisationer for
økonomisk integration, såsom Unionen"13.

15

Adgangen til administrativ og retslig prøvelse udgør et EU-system bestående af
flere lag. Som fremhævet af Domstolen henhører retslige og administrative
procedurer for adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet i henhold til EUretten i dag "i det væsentlige" under medlemsstaternes ret14. Enkeltpersoner og
juridiske enheder, der er underlagt betingelserne i deres nationale ret, kan anmode
en national domstol om at henvise sagen til Domstolen med henblik på prøvelse
af EU-retsakters gyldighed i henhold til TEUF's artikel 267.

16

Derudover kan fysiske eller juridiske personer i henhold til TEUF's artikel 263,
stk. 4, indbringe klager direkte for Domstolen (Retten) med henblik på prøvelse
af i) retsakter, der er rettet til vedkommende, ii) eller som berører denne
umiddelbart og individuelt, samt iii) af regelfastsættende retsakter, der berører
vedkommende
umiddelbart,
og
som
ikke
omfatter
gennemførelsesforanstaltninger.

17

Vedtagelsen af Aarhusforordningen var for EU et supplement til det eksisterende
prøvelsessystem på EU-niveau, hvad angår administrativ og retslig prøvelse.
NGO'er med aktiviteter inden for miljøbeskyttelse kan således opnå administrativ
prøvelse af ikkelovgivningsmæssige individuelle forvaltningsakter som vedtaget
af EU-institutioner og -organer15. Unionen har dog valgt ikke at udøve sin
kompetence som anført på ratificeringstidspunktet og har ikke vedtaget særskilte
bestemmelser om administrativ prøvelse for enkeltpersoner i henhold til
Aarhusforordningen på EU-plan gældende for EU-institutioner og -organer.
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Sag C-612/13, ClientEarth, ECLI:EU:C:2015:486, præmis 40 og 41.
Forenede sager C-401/12 P til C-403/12 P, Rådet og Kommissionen v Vereniging Milieudefensie aos, EU:C:2015:4, præmis 60,
forenede sager C-404/12 P og C-405/12 P, Rådet og Kommissionen v Stichting Natuur en Milieu aos, EU:C:2015:5, præmis 52.
Og ændret ved forordning (...) til dækning af almene forvaltningsakter.
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18

Komitéen til overvågning af overholdelse af Århuskonventionen konkluderede
som svar på en klage indgivet til komitéen, at EU for nuværende ikke opfylder
sine forpligtelser i henhold til konventionens krav til adgang til domstolsprøvelse
på miljøområdet fuldt ud16. Ovennævnte lovforslag17 skal afhjælpe dette ved at
ændre Aarhusforordningen og udvide NGO'ers adgang. Denne meddelelse
supplerer foranstaltningerne på EU-plan ved at fremhæve de fornødne
forbedringer på nationalt plan.
IV. MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL EU-RETTEN

19

Når de nationale myndigheders foranstaltninger har været utilstrækkelige eller
forkerte, hvad angår overholdelsen af den materielle miljøbeskyttelseslovgivning,
skal enkeltpersoner og NGO'er kunne gøre de processuelle regler gældende, der
finder anvendelse i den henseende. For at beskytte miljøet og styrke medlemmer
af offentlighedens og NGO'ers indflydelse har EU vedtaget en række
sektorspecifikke direktiver på miljøområdet18, der omfatter bestemmelser om
adgang til domstolsprøvelse ved nationale domstole. Gennemførelsen af disse
direktiver giver medlemmerne af offentligheden, herunder NGO'er, mulighed for
at gøre deres ret til at anlægge sag gældende på disse specifikke områder. Det er
fastslået, at forpligtelsen til at sikre en effektiv retsbeskyttelse på miljøområdet
også påhviler de nationale domstole19. Denne forpligtelse vedrører rettigheder
som udledt af EU's miljøret og muligheden for at citere forpligtelser som fastlagt i
EU-lovgivningen20.

20

For at sikre en effektiv retsbeskyttelse af disse rettigheder er medlemsstaternes
forpligtelser til at sikre adgang til domstolsprøvelse ved deres nationale domstole
ikke begrænset til de forpligtelser, der gælder i henhold til retsakter i ovennævnte
afledte EU-ret21.

21

For det første træffer medlemsstaterne i medfør af princippet om loyalt
samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, i TEU alle hensigtsmæssige
foranstaltninger, herunder effektiv retsbeskyttelse, for at sikre vedtagelsen af
foranstaltninger krævet i henhold til EU-retten, og at enkeltpersoners rettigheder,
der følger af EU-retten, er tilstrækkeligt beskyttede22. I henhold til artikel 19, stk.
1, i TEU tilvejebringer medlemsstaterne "den nødvendige adgang til
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Som beskrevet i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, rapport om EU's gennemførelse af Aarhuskonventionren
med hensyn til adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet ("Report on European Union implementation of the Aarhus
Convention in the area of access to justice in environmental matters"), SWD (2019)378 final.
Stk. 3.
Eksempelvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og
private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af
21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56),
eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret
forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende
ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af
28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af
14.2.2003, s. 26).
Sag C-404/13, ClientEarth, ECLI:EU:C:2014:2382, præmis 52.
Sag C-237/07, Janecek, 2008 I-06221, præmis 37.
Se fodnote 17.
Sag C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, ECLI:EU:C:2019:1114, præmis 38.
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domstolsprøvelse for at sikre en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er
omfattet af EU-retten". Adgangen til domstolsprøvelse ved nationale domstole er
derfor uundværlig, for at EU-systemet for retsbeskyttelse kan fungere korrekt.
22

I den henseende indgår de nationale søgsmålsmekanismer via medlemsstaternes
nationale domstole som fast bestanddel af EU's retsmiddelsystem. De nationale
domstole fungerer også som Unionens retsinstanser og er knyttet til Domstolen i
kraft af dennes kompetence til at træffe præjudicielle afgørelser, jf. TEUF's
artikel 267. Dette samarbejde omfatter fortolkning af EU-retten og
undersøgelse af EU-institutioners retsakters gyldighed. Både enkeltpersoner
og NGO'er bør på grundlag af nationale processuelle regler have adgang til
domstolsprøvelse.

23

For det andet gælder konventionen, der er fast bestanddel af EU's retsorden og
bindende for EU-institutioner og medlemsstaterne i henhold til artikel 216, stk. 2,
i TEUF, også for EU-retten om miljøbeskyttelse. Da der ikke findes EU-regler
om adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet, "tilkommer det imidlertid hver
enkelt medlemsstat i sin interne retsorden at fastsætte de processuelle regler for
sagsanlæg til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som EU-retten [...]
medfører for borgerne, idet medlemsstaterne er forpligtet til konkret at sikre, at
disse rettigheder effektivt beskyttes"23. Konventionens artikel 9, stk. 3, og artikel
47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder pålægger
"medlemsstaterne en pligt til at sikre en effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder,
der tillægges i henhold til EU-retten, bl.a. de miljøretlige bestemmelser"24.

24

Domstolen tilføjede, at "med henblik på at sikre en effektiv domstolsbeskyttelse
på de områder, der er omfattet af Unionens miljøret" påhviler det "den nationale
domstol at fortolke den nationale ret på en sådan måde, at den i videst muligt
omfang er i overensstemmelse med såvel formålene med Århuskonventionens
artikel 9, stk. 3 og 4, som formålet om effektiv domstolsbeskyttelse af de
rettigheder, der tillægges i henhold til EU-retten"25.

25

Den præjudicielle procedures effektivitet i henhold til artikel 267 i TEUF, hvad
angår EU-retsakters gyldighed, afhænger således af, at medlemsstaterne giver
NGO'er og enkeltpersoner en tilstrækkelig søgsmålskompetence. Det er deres
pligt at sikre, at de får adgang til domstolsprøvelse ved deres domstole i
miljøretssager som omfattet af EU-regler. Dette omfatter sager, hvor der er tale
om "et specifikt spørgsmål, som endnu ikke er omfattet af EU-retsforskrifter,
[men som] kan henhøre under EU-retten, hvis det vedrører et område, som i vidt
omfang er omfattet af EU-retten"26.

26

Domstolens retspraksis gennem årene har præciseret, at medlemsstaterne er
forpligtede til at sikre adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet som er

23
24
25
26

Sag C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125 præmis 47-48.
Sag C-664/15 Protect, ECLI:EU:C:2017:987, præmis 45, sag C-243/15, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2016:838,
præmis 50 og 73.
Sag C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, EU:C:2019:1114, præmis 39.
Sag C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, præmis 40.
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omfattet af EU-regler, herunder afgørelser, handlinger og undladelser27 inden for
en række miljøpolitiske områder såsom vand28, natur29 og luftkvalitet30.
27

For at gøre status over de praktiske virkninger, Domstolens retspraksis har, og for
at hjælpe medlemsstaternes myndigheder og retsvæsenets aktører med at forstå
betydningen af disse virkninger inden for de områder, der er omfattet af EU's
miljøret, udstedte Kommissionen i 2017 en meddelelse om adgang til
domstolsprøvelse på miljøområdet31 ("meddelelsen"). Af meddelelsen fremgår de
standarder, der regulerer adgangen til domstolsprøvelse på miljøområdet, hvad
angår proceduremæssige garantier samt NGO'ers og enkeltpersoners
søgsmålskompetence. Den indeholder endvidere en præcisering af kravet om at
undgå dyre eller langstrakte procedurer, og at medlemsstaterne skal stille alle
oplysninger om adgang til domstolsprøvelse til rådighed, jf. Domstolens
retspraksis. Medlemsstaterne bør følge udviklingen i Domstolens retspraksis som
opsummeret i meddelelsen og træffe de nødvendige foranstaltninger til
gennemførelse heraf32.

V. VEJEN FREMAD: PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER
28

I meddelelsen om den europæiske grønne aftale lyder det: "Kommissionen og
medlemsstaterne skal også sikre, at politikker og lovgivning håndhæves og giver
effektive resultater." Kommissionen er fuldt forpligtet til at samarbejde med
medlemsstaterne for at styrke adgangen til domstolsprøvelse på miljøområdet på
nationalt plan.

29

Medlemsstaternes effektive og faktiske gennemførelse af de vedtagne EU-regler
er uundværlig for at opnå en fuld nyttevirkning for miljøbeskyttelsen. Derudover
er det vigtigt at sikre, at adgangen til Domstolen ikke er uretmæssigt begrænset
for medlemmer af offentligheden og NGO'er i henhold til artikel 267 i TEUF. En
fjernelse af hindringerne for adgangen til domstolsprøvelse ville give yderligere
fordele ved at øge retssikkerheden, forbedre retsforvaltningen og nedbringe de
administrative byrder.

30

I Kommissionens revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2019 blev det
konkluderet, at flere medlemsstater bør træffe yderligere foranstaltninger for at
give NGO'er på miljøområdet søgsmålskompetence til at anlægge retssager
vedrørende EU-relaterede miljøproblemer33. Det blev endvidere konkluderet, at
sagsøgere på miljøområdet ikke bør opleve nationale proceduremæssige

27
28
29
30
31
32
33

Artikel 6, 7, 8, 9 i konventionen er relevante for de pågældende afgørelser, handlinger og undladelser.
Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra
landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991 s. 1).
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
F.eks. artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).
2017/2616 (EUT C 275 af 18.8.2017, s. 1).
Se
navnlig
meddelelsen
(og
opdateringer
hertil)
på
Kommissionens
websted:
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm.
Ovennævnte revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2019.
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hindringer, herunder uforholdsmæssigt høje omkostninger (i nogle tilfælde flere
hundrede tusinde euro)34.
31

I lyset af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til meddelelsens afsnit IV og
Kommissionens resultater35 med hensyn til den faktiske situation i den enkelte
medlemsstat er der brug for prioriterede foranstaltninger inden for følgende fire
områder.

32

I henhold til Kommissionens strategiske meddelelse med titlen EU-retten: Bedre
resultater gennem bedre anvendelse36 er det første prioritetsområde for
medlemsstater at sikre en korrekt gennemførelse af den afledte EU-ret. Dette
vedrører EU's miljølovgivning, herunder bestemmelser om adgang til
domstolsprøvelse37. Medlemsstaterne er forpligtede til at gennemføre direktiverne
korrekt og fuldt ud med henblik på at sikre gennemførelse i henhold til TEUF's
artikel 291, stk. 1.

33

Det andet prioritetsområde omfatter en forpligtelse for Europa-Parlamentet
og Rådet til at medtage bestemmelser om adgang til domstolsprøvelse i EUlovgivningsforslag, som fremsættes af Kommissionen til ny eller revideret
EU-ret på miljøområdet38. Dette kræver aktiv støtte fra Europa-Parlamentet og
Rådet, når Kommissionen fremlægger sådanne forslag. Bestemmelserne om
adgang til domstolsprøvelse udarbejdes i lyset af Domstolens retspraksis som
opsummeret i meddelelsen. Rådet har de seneste år været tilbageholdende med at
vedtage sådanne bestemmelser39, hvorved det afviger fra sin hidtidige tilgang,
som tidligere har ført til vedtagelsen af ovenstående direktiver

34

Kommissionen finder i den henseende, at klare bestemmelser i EU's
miljølovgivning på området ville være til gavn for retssikkerheden og endvidere
være nødvendige for at understøtte forpligtelsen om at sikre en effektiv
retsbeskyttelse af rettighederne i henhold til EU-retten. Kommissionen opfordrer
derfor Europa-Parlamentet og Rådet til at medtage denne tilgang i forbindelse
med drøftelsen af kommende lovforslag.

35

Kommissionen sikrer endvidere, at den afledte ret egner sig til formålet, idet der
regelmæssigt foretages evalueringer. Som led i vurderingen af EUforanstaltningerne til bekæmpelse af forurening fra industrianlæg som meddelt i
den europæiske grønne aftale40 vurderer Kommissionen eksempelvis også de
bestemmelser, der påvirker de pågældende parters rettigheder, herunder til
offentlig deltagelse og adgang til domstolsprøvelse.

36

Det tredje prioritetsområde er medlemsstaternes vurdering af deres egne
nationale lovgivningsmæssige og lovmæssige bestemmelser foruden dem til

34
35
36
37
38
39
40

Ovennævnte revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2019. Resultater af undersøgelsen om udvikling af en
vurderingsramme for miljøforvaltning i EU's medlemsstater nr. 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4 endelig rapport.
Jf. punkt 30.
Meddelelse fra Kommissionen – EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse, C/2016/8600 (EUT C 18 af 19.1.2017, s.
10).
Se fodnote 16.
Baseret på standarder for adgang til domstolsprøvelse i henhold til meddelelsen.
Forslag til et direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet), COM/2017/0753.
Vurderingen omfatter direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.
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gennemførelse af direktiverne som anført i punkt 32. De nationale
bestemmelser41, der forhindrer NGO'er inden for miljøbeskyttelse eller
enkeltpersoner, der er direkte berørt af overtrædelsen af EU's miljøret som følge
af offentlige myndigheders handlinger eller undladelser. Derfor er det en
nødvendighed, at disse nationale bestemmelser revideres, således at hindringerne
for adgangen til domstolsprøvelse fjernes, herunder begrænsninger i
søgsmålskompetencen eller uforholdsmæssige omkostninger, og som følge heraf
skal den effektive adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet i EU sikres.
37

Det fjerde prioritetsområde vedrører de nationale domstoles forpligtelse til
at give enkeltpersoner og NGO'er ret til effektive retsmidler i henhold til
EU-retten. Alle de nationale domstole som Unionens retsinstanser42 udgør en af
hjørnestenene i det EU-system, der skal sikre effektiv retsbeskyttelse. De
nationale domstole skal om nødvendigt tilsidesætte eventuelle bestemmelser, der
ikke er i overensstemmelse med EU-retten, selv hvis disse har lovgivningsmæssig
eller forskriftsmæssig karakter43. Dette bør omfatte unødige begrænsninger i
søgsmålskompetencen44 for at sikre, at EU-reglerne er fuldt ud gældende45.
Medlemsstaternes øverste jurisdiktioner spiller som følge af deres position inden
for de nationale retsinstanser og den betydning, deres retspraksis har for de retter,
hvis afgørelser kan appelleres, en afgørende rolle i den henseende. Hvis EU's
overordnede system for adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet skal
fungere korrekt, er det vigtigt, at denne rolle kan udøves effektivt.

38

Første, tredje og fjerde prioritet som beskrevet i punkt 32, 36 og 37 er
retningsvisende for Kommissionens foranstaltninger i sin rolle som traktaternes
vogter ved behandlingen af den unødigt begrænsede adgang til domstolsprøvelse
på miljøområdet som omfattet af EU-retten. Dette omfatter beføjelsen til at
indlede overtrædelsesprocedurer.

39

EU's lovgivningsmæssige foranstaltninger – som beskrevet under andet
prioritetsområde i punkt 33, 34 og 35 – spiller ligeledes en afgørende rolle som
hjælp til medlemsstaterne, når de på nationalt plan skal sikre fornødne adgang til
domstolsprøvelse46. Hvad angår de nationale domstole som anført i punkt 37
ovenfor, vil Kommissionen holde nøje øje med, hvordan de nationale domstole,
også de øverste domstole, sikrer en effektiv retsbeskyttelse på miljøområdet i
deres respektive retsordener, og den vil om nødvendigt træffe foranstaltninger.

40

Kommissionen vil i sine bestræbelser på at opfylde alle fire prioriteter støtte
medlemsstaterne og intensivere sit aktive samarbejde med civilsamfundet og de
offentlige forvaltninger for at få gennemført den gældende EU-miljøret fuldt ud.
Den agter at indlede yderligere kapacitetsopbyggende initiativer, undervisnings-

41
42

43
44
45
46

Især inden for vand, natur og luftkvalitet.
Sag T-51/89. Tetra Pak Rausing SA v Kommissionen, ECLI:EU:T:1990:41. præmis 42, Domstolens (Domstolens plenum)
udtalelse 1/09 af 8. marts 2011, i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, Indførelse af en fælles patentdomstolsordning,
ECLI:EU:C:2011:123, præmis 80.
Forenede sager C-128/09 til C-131/09, C-134/09 og C-135/09 Boxus og andre og sag C-182/10. Solvay og andre v Région
wallonne.
Sag C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125 og C-197/18.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland.
Sag Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, præmis 22, og sag C-664/15 ECLI:EU:C:2017:987.
Se bestemmelserne i meddelelsen.

9

og uddannelsesordninger samt initiativer til informationsudveksling med
civilsamfundet for offentlige forvaltninger og NGO'er47. Samarbejdet med
domstolene48 omfatter Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og
Anklagere49, Det europæiske forum for dommere på miljøområde (European
Union Forum of Judges for the Environment)50 og sammenslutningen af
europæiske forvaltningsdommere (Association of European Administrative
Judges)51.
41

47
48
49
50
51
52
53

Sidst, men ikke mindst viderefører Kommissionen sit tilsyn med gennemførelsen
af EU-retten, for så vidt angår adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet. Den
fremmer dette arbejde ved at stille oplysninger til rådighed på internettet på
Kommissionens eJustice-portal52 og ved jævnligt at gennemføre tilsyn som led i
revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne53.

LIFE-projektet adgang til domstolsprøvelse for et grønnere Europa ("Access to Justice for a greener Europe) iværksat af
ClientEarth.
Program for samarbejde med dommere indledt i 2008 af GD ENV.
www.ejtn.eu/en/.
https://www.eufje.org/index.php?lang=en.
https://www.aeaj.org/.
På vej mod en EU-strategi for e-justice (COM(2008) 329).
Se henvisningen under punkt 5 ovenfor.
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