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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
175. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 15. janúar 2003,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Löggjöf Bandalagsins á sviði umhverfismála miðar að 
því að varðveita, vernda og bæta gæði umhverfisins og 
vernda heilbrigði manna.

2) Í umhverfislöggjöf Bandalagsins eru ákvæði um að 
opinber yfirvöld og aðrir aðilar taki ákvarðanir sem geta 
haft umtalsverð áhrif á umhverfið sem og heilbrigði og 
vellíðan einstaklinga.

3) Virk þátttaka almennings við töku ákvarðana ætti að gera 
almenningi kleift að láta í ljós skoðanir og áhyggjur, sem 
kunna að skipta máli fyrir viðkomandi ákvarðanir, og 
þeim sem tekur ákvörðunina færi á að taka tillit til þeirra 
og leiða þar með til aukinnar ábyrgðar og gagnsæis í 
ferlinu við ákvarðanatökuna, gera almenning meðvitaðri 
um umhverfismál og afla stuðnings við þær ákvarðanir 
sem teknar eru.

4) Til samræmis við það skal styðja við þátttöku, þ.m.t. 
þátttaka samtaka, félaga og hópa, einkum frjálsra 
félagasamtaka, sem vinna að umhverfisvernd, m.a. með 
því að efla þekkingu almennings á umhverfismálum.

5) Evrópubandalagið undirritaði 25. júní 1998 samning 
efna hagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
(UNECE) um aðgang að upplýsingum, þátttöku 
almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri máls-
meðferð í umhverfismálum (Árósasamninginn). Lög 
Banda lagsins skulu vera í samræmi við þann samning svo 
að Bandalagið geti fullgilt hann.

6) Á meðal markmiða Árósasamningsins er að tryggja 
rétt almennings til að koma að töku ákvarðana í 
umhverfismálum, í þeim tilgangi að stuðla að vernd réttar 
hvers og eins til að búa í umhverfi sem er fullnægjandi að 
því er varðar heilbrigði og vellíðan.

7) Í 6. gr. Árósasamningsins er kveðið á um þátttöku 
almennings í ákvörðunum um sértækar aðgerðir sem eru 
skráðar í I. viðauka við hann og aðgerðir sem eru ekki 
skráðar þar en geta haft umtalsverð umhverfisáhrif.

8) Í 7. gr. Árósasamningsins er kveðið á um þátttöku 
almennings að því er varðar skipulags- og framkvæmda-
áætlanir í tengslum við umhverfismál.

9) Í 2. og 4. mgr. Árósasamningsins er kveðið á um aðgang 
að lagameðferð eða annars konar meðferð til að vefengja 
efnislegt eða formlegt lögmæti ákvarðana, aðgerða 
eða aðgerðarleysis með tilliti til ákvæða um þátttöku 
almennings í 6. gr. samningsins.

10) Setja skal ákvæði í tengslum við tilteknar tilskipanir á 
umhverfissviði þar sem þess er krafist að aðildarríkin 
leggi fram skipulags- og framkvæmdaáætlanir í tengslum 
við umhverfismál, sem þó innihalda ekki fullnægjandi 
ákvæði um þátttöku almennings, til að tryggja að þátttaka 
almennings sé í samræmi við ákvæði Árósasamningsins, 
einkum 7. gr. hans. Í annarri tengdri löggjöf Bandalagsins 
er þegar kveðið á um þátttöku almennings í undirbúningi 
skipulags- og framkvæmdaáætlana og í framtíðinni verða 
frá upphafi settar kröfur um þátttöku almennings í 
samræmi við Árósasamninginn í viðkomandi löggjöf.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/35/EB

frá 26. maí 2003

um þátttöku almennings að því er varðar gerð tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana í tengslum við 
umhverfismál og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/337/EBE og 96/61/EB að því er varðar þátttöku 

almennings og aðgang að réttlátri málsmeðferð (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2011 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
(bíður birtingar).

(1) Stjtíð. EB C 154 E, 29.5.2001, bls. 123.
(2) Stjtíð. EB C 221, 7.8.2001, bls. 65.
(3) Stjtíð. EB C 357, 14.12.2001, bls. 58.
(4) Álit Evrópuþingsins frá 23. október 2001 (Stjtíð. EB C 112, 9.5.2002, 

bls. 125 (E)), sameiginleg afstaða ráðsins frá 25. apríl 2002 (Stjtíð. EB C 
170 E, 16.7.2002, bls. 22) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 5. september 
2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). Ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 30. janúar 2003 og ákvörðun ráðsins frá 4. mars 2003.
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11) Breyta ber tilskipun ráðsins 85/337/EBE frá 27. júní 
1985 um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á 
vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á 
umhverfið (1) og tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. 
september 1996 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit 
með mengun (2) til að tryggja að þær samrýmist að öllu 
leyti ákvæðum Árósasamningsins, einkum 6. gr. og 2. og 
4. mgr. 9.gr. 

12) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
fyrirhugaðra aðgerða, þ.e. að stuðla að efndum 
skuldbindinga vegna Árósasamningsins, og þeim verður 
betur náð á vettvangi Bandalagsins vegna þess hve 
aðgerðirnar eru umfangsmiklar og hafa mikil áhrif, er 
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi 
við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 
nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessu 
markmiði. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari tilskipun er að stuðla að efndum 
skuldbindinganna vegna Árósasamningsins, einkum með því 
að: 

a) stuðla að þátttöku almennings að því er varðar samningu 
tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana í tengslum 
við umhverfismál, 

b) auka þátttöku almennings og setja ákvæði um aðgang að 
réttlátri málsmeðferð innan ramma tilskipana ráðsins 
85/337/EBE og 96/61/EB. 

2. gr. 

Þátttaka almennings að því er varðar skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir 

1. Að því er varðar þessa grein merkir „almenningur“ einn 
eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar og, í samræmi við lög eða 
venju í viðkomandi ríki, samtök þeirra, félög eða hópar. 

2. Aðildarríkin skulu tryggja að almenningi sé gefið raunhæft 
tækifæri snemma í ferlinu til að taka þátt í undirbúningi og 
lagfæringu eða endurskoðun skipulags- eða 
framkvæmdaáætlananna sem krafist er að séu samdar 
samkvæmt ákvæðunum sem tilgreind eru í I. viðauka. 

Í því skyni skulu aðildarríkin tryggja: 

a) að almenningur sé upplýstur með opinberum tilkynningum 
eða öðrum viðeigandi hætti, s.s. með rafrænum miðlum ef 
þeir eru tiltækir, um allar tillögur um slíkar skipulags- eða 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
97/11/EB (Stjtíð. EB L 73, 14.3.1997, bls. 5). 

(2) Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. 

framkvæmdaáætlanir eða breytingar á þeim eða 
endurskoðun þeirra og að viðeigandi upplýsingar um slíkar 
tillögur séu gerðar aðgengilegar almenningi, m.a. 
upplýsingar um réttinn til að taka þátt í töku ákvarðana og 
um lögbæra yfirvaldið sem senda má athugasemdir eða 
fyrirspurnir til, 

b) að almenningur geti lagt fram athugasemdir og álit meðan 
allir valkostir standa til boða áður en ákvarðanir um 
skipulags- og framkvæmdaáætlanirnar eru teknar, 

c) að tekið sé tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna úr þátttöku 
almennings við ákvarðanatökuna, 

d) að lögbært yfirvald leggi sig fram um að upplýsa 
almenning, eftir að hafa farið yfir athugasemdir og álit 
almennings, um þær ákvarðanir sem eru teknar ásamt þeim 
ástæðum og forsendum sem liggja til grundvallar 
ákvörðununum, þ.m.t. upplýsingar um ferlið við þátttöku 
almennings. 

3. Aðildarríkin skulu skilgreina þann hluta almennings sem á 
þátttökurétt skv. 2. mgr., þ.m.t. viðeigandi frjáls félagasamtök, 
sem uppfylla allar kröfur í landslögum, s.s. þau sem stuðla að 
umhverfisvernd. 

Aðildarríkin skulu ákvarða nákvæmt fyrirkomulag um þátttöku 
almennings samkvæmt þessari grein til að almenningur geti 
undirbúið sig og til að þátttaka hans verði virk. 

Hæfileg tímamörk skulu sett þar sem gert er ráð fyrir nægum 
tíma á mismunandi stigum þar sem almenningur tekur þátt 
samkvæmt þessari grein. 

4. Þessi grein gildir ekki um skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir sem eru gerðar í þeim eina tilgangi að 
þjóna landvörnum eða almannavörnum. 

5. Þessi grein gildir ekki um skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir, sem settar eru fram í I. viðauka, þar sem 
ferli við þátttöku almennings fer fram samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 27. júní 2001 um 
mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á 
umhverfið (3) eða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/60/EB frá 23. október 2000 um aðgerðaramma 
Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (4). 

3. gr. 

Breytingar á tilskipun 85/337/EBE 

Tilskipun 85/337/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi skilgreining bætist við í 2. mgr. 1. gr.:  

________________  

(3) Stjtíð. EB L 197, 21.7.2001, bls. 30. 
(4) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með ákvörðun 

nr. 2455/2001/EB (Stjtíð. EB L 331, 15.12.2001, bls. 1). 
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„almenningur“: 

einn eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar og, í samræmi við 
löggjöf eða venju viðkomandi ríkis, samtök þeirra, félög 
eða hópar, 

„sá hluti almennings, sem málið varðar“: 

þeir íbúar, sem verða fyrir áhrifum eða sem er líklegt að 
verði fyrir áhrifum eða sem eiga hagsmuna að gæta vegna 
málsmeðferðar við töku ákvarðana sem um getur í 2. mgr. 
2. gr.; samkvæmt þessari skilgreiningu teljast öll frjáls 
félagasamtök, sem stuðla að umhverfisvernd og uppfylla 
allar kröfur landslaga, hafa hagsmuna að gæta.“ 

2. Í stað 4. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi: 

„4. Aðildarríkin geta, í hverju tilviki fyrir sig ef kveðið er á 
um það í landslögum, ákveðið að beita ekki þessari 
tilskipun að því er varðar verkefni sem hafa það að 
markmiði að þjóna landvörnum ef þau telja að slík beiting 
hefði skaðleg áhrif á markmið þeirra.“ 

3. Í stað a- og b-liðar 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„a) að vega og meta hvort æskilegt sé að láta fara fram 
annars konar mat, 

b) að gera þeim hluta almennings sem málið varðar 
aðgengilegar þær upplýsingar sem aflað er í tengslum 
við annars konar mat, sem um getur í a-lið, 
upplýsingarnar sem tengjast ákvörðun um veitingu 
undanþágu og ástæðurnar fyrir því að hún er veitt.“ 

4. Í stað 2. og 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi málsgreinar: 

„2. Almenningur skal upplýstur, með opinberum 
tilkynningum eða á annan viðeigandi hátt, s.s. rafrænum 
miðlum ef þeir eru tiltækir, um eftirfarandi atriði snemma í 
ferlinu við ákvarðanatöku í tengslum við umhverfismál, 
sem um getur í 2. mgr. 2. gr., eða eigi síðar en svo fljótt 
sem með sanngirni má ætlast til að leggja megi 
upplýsingarnar fram: 

a) umsókn um leyfi, 

b) að verkefnið falli undir málsmeðferð við mat á 
umhverfisáhrifum og, ef við á, að 7. gr. gildi, 

c) upplýsingar um lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á 
töku ákvörðunarinnar og sem getur veitt þær 
upplýsingar, sem skipta máli, og sem senda má 
athugasemdir og spurningar til og upplýsingar um 
tímarammann til að leggja fram athugasemdir og 
spurningar, 

d) eðli hugsanlegra ákvarðana eða drög að ákvörðun, liggi 
þau fyrir, 

e) hversu aðgengilegar upplýsingarnar, sem aflað er skv. 
5. gr., eru, 

f) tilgreining á tíma og stöðum þar sem þær upplýsingar, 
sem skipta máli, verða gerðar aðgengilegar eða leiðir til 
þess að nálgast þær, 

g) upplýsingar um fyrirkomulag varðandi þátttöku 
almennings skv. 5. mgr. þessarar greinar. 

3. Aðildarríkin skulu, innan hæfilegra tímamarka, tryggja 
að sá hluti almennings, sem málið varðar, hafi aðgang að 
eftirfarandi: 

a) öllum upplýsingum sem aflað er skv. 5. gr., 

b) í samræmi við landslöggjöf: helstu skýrslum og 
ráðleggingum, sem lögbært yfirvald eða lögbær 
yfirvöld hafa fengið í hendur á þeim tíma þegar sá hluti 
almennings, sem málið varðar, er upplýstur í samræmi 
við 2. mgr. þessarar greinar, 

c) í samræmi við ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan 
aðgang að upplýsingum um umhverfismál og 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/313/EBE (*) 
upplýsingum, öðrum en þeim sem um getur í 2. mgr. 
þessarar greinar, sem skipta máli fyrir ákvörðunina í 
samræmi við 8. gr. og sem verða einungis aðgengilegar 
eftir að sá hluti almennings, sem málið varðar, hefur 
verið upplýstur í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar. 

4. Sá hluti almennings, sem málið varðar, skal fá snemma 
tækifæri til skilvirkrar þátttöku í ferlinu er varðar töku 
ákvarðana í umhverfismálum, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., 
og skal hann í því skyni eiga rétt á að leggja fram 
athugasemdir og álit meðan allir valkostir standa lögbæru 
yfirvaldi eða yfirvöldum til boða áður en ákvörðun um 
leyfisumsókn er tekin. 

5. Aðildarríkin skulu ákveða nákvæma tilhögun við að 
upplýsa almenning (t.d. með því að koma upp auglýsingum 
innan tiltekins radíuss eða með birtingu í dagblaði á 
viðkomandi stað) og með því að hafa samráð við 
almenning, sem málið varðar (t.d. skriflega eða með 
almennri könnun). 

6. Ákveða skal hæfilegan tímaramma fyrir mismunandi 
stig og veita þannig nægan tíma til að upplýsa almenning 
og til að sá hluti almennings, sem málið varðar, geti 
undirbúið sig og tekið virkan þátt í töku ákvarðana í 
umhverfismálum sem falla undir ákvæði þessarar greinar.“ 

 
(*) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26 

 

5. Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. mgr.: 

„1. Þegar aðildarríki er kunnugt um að framkvæmdir 
muni líklega hafa veruleg áhrif á umhverfi annars 
aðildarríkis eða ef aðildarríki, sem telur líklegt að 
umhverfi þess verði fyrir verulegum áhrifum, æskir 
þess ber aðildarríkinu, þar sem framkvæmdirnar eiga 
að fara fram, að senda hinu aðildarríkinu m.a. 
eftirfarandi upplýsingar svo fljótt sem auðið er og eigi 
síðar en um leið og almenningur heima fyrir fær þær: 
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a) lýsingu á framkvæmdunum ásamt öllum fáanlegum 
upplýsingum um hugsanleg áhrif þeirra yfir landamæri, 

b) upplýsingar um eðli hugsanlegrar ákvörðunar, 

og skal það gefa hinu aðildarríkinu hæfilegan frest til 
að tilkynna hvort það vilji taka þátt í tilhögun 
ákvarðanatöku að því er varðar umhverfismál, sem um 
getur í 2. mgr. 2. gr., og má láta upplýsingarnar, sem 
um getur í 2. mgr. þessarar greinar, fylgja. 

2. Ef aðildarríki, sem fær upplýsingar skv. 1. mgr., 
tilkynnir að það hafi hug á að taka þátt í tilhögun 
ákvarðanatöku að því er varðar umhverfismál, sem um 
getur í 2. mgr. 2. gr., skal aðildarríkið, þar sem 
framkvæmdirnar eru fyrirhugaðar, senda aðildarríkinu 
sem framkvæmdirnar kunna að hafa áhrif á, hafi það 
ekki þegar verið gert, upplýsingarnar sem krafist er 
skv. 2. mgr. 6. gr. og sem eru gerðar aðgengilegar skv. 
a- og b-lið 3. mgr. 6. gr.“ 

b) Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„5. Hlutaðeigandi aðildarríki geta ákveðið ítarlega 
tilhögun við framkvæmd þessarar greinar og skal hún 
vera þannig að sá hluti almennings, sem málið varðar, á 
yfirráðasvæði aðildarríkisins, sem verður fyrir áhrifum, 
sé gert kleift að taka virkan þátt í ferlinu við töku 
ákvarðana, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., að því er 
varðar verkefnið.“ 

6. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Þegar ákveðið hefur verið að veita leyfi til 
framkvæmda eða synja um það skal lögbært yfirvald 
eða yfirvöld tilkynna almenningi um það í samræmi við 
viðeigandi málsmeðferð og birta eftirfarandi 
upplýsingar opinberlega: 

– inntak ákvörðunarinnar og hvaða skilyrðum hún er 
háð, 

– þær ástæður og forsendur, sem ákvörðunin byggist 
á, þ.m.t. upplýsingar um ferlið við þátttöku 
almennings, eftir að hafa tekið afstöðu til áhyggna 
og sjónarmiða sem sá hluti almennings, sem málið 
varðar, hefur látið í ljós, 

– ef þörf krefur, lýsingu á helstu ráðstöfunum til þess 
að komast hjá, draga úr og, eftir því sem unnt er, 
vega upp á móti helstu skaðlegu áhrifunum.“ 

b) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Lögbært yfirvald eða yfirvöld skulu senda 
aðildarríki, sem haft hefur verið samráð við skv. 7. gr., 
upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar. 

Aðildarríkin, sem haft var samráð við, skulu tryggja að 
upplýsingarnar séu aðgengilegar á viðeigandi hátt fyrir 
þann hluta almennings, sem málið varðar, á eigin 
yfirráðasvæði.“ 

7. Eftirfarandi grein bætist við: 

„Grein 10a 

Aðildarríkin skulu tryggja, í samræmi við viðeigandi 
réttarkerfi hvers lands um sig, að sá hluti almennings, sem 
málið varðar: 

a) sem hefur nægjanlegra hagsmuna að gæta eða 

b) staðhæfir að brotið sé á rétti viðkomandi, ef slíkt er 
forsenda í stjórnsýslulögum aðildarríkis, 

hafi aðgang að reglum um meðferð kæru fyrir rétti eða hjá 
annarri óháðri og óhlutdrægri stofnun sem hefur verið 
komið á fót með lögum til að vefengja efnislegt lögmæti 
ákvarðana eða málsmeðferðina við töku þeirra, aðgerðir 
eða aðgerðaleysi sem falla undir ákvæðin um þátttöku 
almennings samkvæmt þessari tilskipun. 

Aðilarríki skulu ákvarða á hvaða stigi megi vefengja 
ákvörðun, aðgerð eða aðgerðarleysi. 

Hvað teljast nægjanlegir hagsmunir og brot á rétti skal 
ákvarðað af aðildarríkjunum, í samræmi við það markmið 
að gefa þeim hluta almennings, sem málið varðar, víðtækan 
aðgang að réttlátri málsmeðferð. Í þessu skyni skulu öll 
frjáls félagasamtök, sem uppfylla kröfurnar sem um getur í 
2. mgr. 1. gr., teljast hafa nægilegra hagsmuna að gæta 
samkvæmt undirgrein a í þessari grein. Slík félagasamtök 
skulu einnig teljast eiga rétt sem unnt er að skerða 
samkvæmt undirgrein b í þessari grein. 

Ákvæði þessarar greinar skulu ekki útiloka möguleika á 
bráðabirgðareglum um meðferð kæru hjá yfirvaldi á sviði 
stjórnsýslu og skal ekki hafa áhrif á þá kröfu að 
stjórnsýslulegir möguleikar á kæru séu tæmdir áður en 
málið er kært eða því er skotið til úrskurðar fyrir 
dómstólum, ef slík krafa finnst í landslögum. 

Sérhver slík málsmeðferð skal vera réttmæt, sanngjörn og 
ekki óhóflega kostnaðarsöm. 

Til að auka skilvirkni ákvæða þessarar greinar skulu 
aðildarríki tryggja að hagnýtar upplýsingar um réttinn til að 
láta taka mál fyrir á stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum 
verði gerðar aðgengilegar almenningi.“ 

8. Í I. viðauka bætist eftirfarandi liður við: 

„22. Sérhver breyting eða útvíkkun á verkefnum, sem 
tilgreind eru í þessum viðauka, svo fremi slík 
breyting eða útvíkkun uppfylli hugsanleg 
viðmiðunarmörk sem sett eru fram í þessum 
viðauka.“, 

9. Í fyrsta undirlið 13. liðar í II. viðauka bætist eftirfarandi við 
í lokin: 

„(breyting eða útvíkkun sem fellur ekki undir I. viðauka)“. 
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4. gr. 

Breytingar á tilskipun 96/61/EB 

Tilskipun 96/61/EB er hér með breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsliður bætist við b-lið 10. liðar: 

„Að því er þessa skilgreiningu varðar skal sérhver 
breyting eða framlenging á starfsemi teljast umtalsverð 
ef breytingin eða framlengingin uppfyllir hugsanleg 
viðmiðunarmörk sem sett eru fram í I. viðauka.“, 

b) Eftirfarandi liðir bætist við: 

„13. „almenningur“: einn eða fleiri einstaklingar eða 
lögaðilar og, í samræmi við löggjöf eða venju 
viðkomandi ríkis, samtök þeirra, félög eða hópar, 

14. „sá hluti almennings, sem málið varðar“: sá hluti 
íbúanna, sem verður fyrir áhrifum eða sem er 
líklegt að verði fyrir áhrifum eða sem á hagsmuna 
að gæta vegna töku ákvörðunar við útgáfu eða 
uppfærslu leyfis eða skilyrðum fyrir því; 
samkvæmt þessari skilgreiningu teljast öll frjáls 
félagasamtök, sem stuðla að umhverfisvernd og 
uppfylla allar kröfur landslaga, hafa hagsmuna að 
gæta.“ 

2. Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 6. gr. bætist eftirfarandi 
undirliður við: 

„— helstu staðgöngukostum, ef um þá er að ræða, sem 
umsækjandinn hefur rannsakað, og skal setja þá fram 
sem yfirlit.“ 

3. Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir:  

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Aðildarríki skulu tryggja að sá hluti almennings, 
sem málið varðar, fái snemma tækifæri til skilvirkrar 
þátttöku í ferlinu er varðar: 

– útgáfu leyfa fyrir nýjum stöðvum, 

– útgáfu leyfa fyrir hvers kyns umtalsverðum 
breytingum á rekstri stöðvar, 

– uppfærslu leyfis eða skilyrða fyrir leyfi fyrir stöð í 
samræmi við fyrsta undirlið 2. mgr. 13. gr. 

Málsmeðferðin, sem tilgreind er í V. viðauka, gildir að 
því er varðar slíka þátttöku.“, 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„5. Þegar ákvörðun hefur verið tekin, skal lögbært 
yfirvald upplýsa almenning um það í samræmi við 
viðeigandi málsmeðferð og gera eftirfarandi 
upplýsingar aðgengilegar almenningi: 

a) efni ákvörðunarinnar, þ.m.t. afrit af leyfi og öllum 
skilyrðum og síðari uppfærslum, og 

b) þær ástæður og forsendur, sem ákvörðunin byggist á, 
þ.m.t. upplýsingar um ferlið við þátttöku almennings, 
eftir að hafa tekið afstöðu til áhyggna og sjónarmiða 
sem sá hluti almennings, sem málið varðar, hefur látið í 
ljós.“, 

4. Eftirfarandi grein bætist við: 

„Grein 15a 

Aðgangur að réttlátri málsmeðferð 

Aðildarríkin skulu tryggja, í samræmi við viðeigandi 
réttarkerfi hvers lands um sig, að sá hluti almennings, sem 
málið varðar: 

a) sem hefur nægjanlegra hagsmuna að gæta eða 

b) staðhæfir að brotið sé á rétti sínum, ef gerð er krafa um 
slíkt í stjórnsýslulögum aðildarríkis, 

hafi aðgang að reglum um meðferð kæru fyrir rétti eða hjá 
annarri óháðri og óhlutdrægri stofnun sem hefur verið 
komið á fót með lögum til að vefengja efnislegt lögmæti 
ákvarðana eða málsmeðferðina við töku þeirra, aðgerðir 
eða aðgerðaleysi sem falla undir ákvæðin um þátttöku 
almennings samkvæmt þessari tilskipun. 

Aðilarríki skulu ákvarða á hvaða stigi megi vefengja 
ákvörðun, aðgerð eða aðgerðarleysi. 

Hvað teljast nægjanlegir hagsmunir og brot á rétti skal 
ákvarðað af aðildarríkjunum, í samræmi við það markmið 
að gefa þeim hluta almennings, sem málið varðar, víðtækan 
aðgang að réttlátri málsmeðferð. Í þessu skyni skulu öll 
frjáls félagasamtök, sem uppfylla kröfurnar sem um getur í 
14. mgr. 2. gr., teljast hafa nægilegra hagsmuna að gæta 
samkvæmt undirgrein a í þessari grein. Slík félagasamtök 
skulu einnig teljast eiga rétt sem unnt er að skerða 
samkvæmt undirgrein b í þessari grein. 

Ákvæði þessarar greinar skulu ekki útiloka möguleika á 
bráðabirgðareglum um meðferð kæru hjá yfirvaldi á sviði 
stjórnsýslu og skal ekki hafa áhrif á þá kröfu að 
stjórnsýslulegir möguleikar á kæru séu tæmdir áður en 
málið er kært eða því er skotið til úrskurðar fyrir 
dómstólum, ef slík krafa finnst í landslögum. 

Sérhver slík málsmeðferð skal vera réttmæt, sanngjörn og 
ekki óhóflega kostnaðarsöm. 

Til að auka skilvirkni ákvæða þessarar greinar skulu 
aðildarríki tryggja að hagnýtar upplýsingar um réttinn til að 
láta taka mál fyrir á stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum 
verði gerðar aðgengilegar almenningi.“, 
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5. Ákvæðum 17. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Verði aðildarríki þess áskynja að starfsemi stöðvar sé 
líkleg til að hafa umtalsverð, neikvæð áhrif á umhverfi 
annars aðildarríkis, eða fari aðildarríki, sem líklegt má telja 
að verði fyrir umtalsverðum áhrifum, fram á það skal 
aðildarríkið, þar sem umsókn um leyfi var lögð fram skv. 4. 
gr. eða 2. mgr. 12. gr., framsenda upplýsingarnar, sem 
veittar voru skv. V. viðauka, til hins aðildarríkisins og veita 
um leið ríkisborgurum sínum aðgang að þeim. Leggja skal 
slíkar upplýsingar til grundvallar í nauðsynlegum 
viðræðum sem eru liður í tvíhliða samskiptum 
aðildarríkjanna tveggja á grundvelli meginreglunnar um 
gagnkvæmni og jafnræði., 

b) Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„3. Taka þarf tillit til niðurstaðna sérhvers viðræðufundar 
skv. 1. og 2. mgr. þegar lögbært yfirvald tekur ákvörðun 
um umsóknina. 

4. Lögbært yfirvald skal upplýsa aðildarríki, sem samráð 
hefur verið haft við skv. 1. mgr., um þá ákvörðun sem tekin 
var varðandi umsóknina og skal framsenda því þær 
upplýsingar sem um getur í 5. mgr. 15. gr. Aðildarríki 
skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að 
upplýsingar séu aðgengilegar á viðeigandi hátt fyrir þann 
hluta almennings, sem málið varðar, á eigin yfirráðasvæði.“ 

6. V. viðauki bætist við eins og sett er fram í II. viðauka við 
þessa tilskipun. 

5. gr. 

Skýrslugjöf og endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 25. júní 2009, senda 
skýrslu til Evrópuþingsins og ráðsins um beitingu þessarar 
tilskipunar og reynsluna af henni. Með það í huga að samþætta 
enn frekar kröfur um umhverfisvernd, í samræmi við 6. gr. 
sáttmálans, og með tilliti til þeirrar reynslu, sem hefur fengist 

við beitingu þessarar tilskipunar í aðildarríkjunum, munu fylgja 
slíkri skýrslu tillögur að breytingum á þessari tilskipun ef við á. 
Framkvæmdastjórnin mun einkum huga að möguleikanum á að 
rýmka gildissvið þessarar tilskipunar þannig að hún taki til 
annarra skipulags- og framkvæmdaáætlana í tengslum við 
umhverfismál. 

6. gr. 

Framkvæmd 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
25. júní 2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

7. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 26. maí 2003. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

ÁKVÆÐI UM SKIPULAGS- OG FRAMKVÆMDAÁÆTLANIR SEM UM GETUR Í 2. GR. 

a) Ákvæði 1. mgr. 7. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE frá 15. júlí 1975 um úrgang (1). 

b) Ákvæði 6. gr. tilskipunar ráðsins 91/157/EBE frá 18. mars 1991 um rafhlöður og rafgeyma sem innihalda tiltekin 
hættuleg efni (2). 

c) Ákvæði 1. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 91/676/EBE frá 12. desember 1991 um verndun vatns gegn mengun af völdum 
nítrata úr landbúnaði (3). 

d) Ákvæði 1. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE frá 12. desember 1991 um hættulegan úrgang (4). 

e) Ákvæði 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB frá 20. desember 1994 um umbúðir og umbúðaúrgang (5). 

f) Ákvæði 3. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 96/62/EB frá 27. september 1996 um mat og stjórn á gæðum andrúmslofts (6). 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EB (Stjtíð. EB L 135, 

6.6.1996, bls. 32). 
(2) Stjtíð. EB L 78, 26.3.1991, bls. 38. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/101/EB (Stjtíð. EB L 1, 

5.1.1999, bls. 1). 
(3) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1991, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 94/31/EB (Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, bls. 28). 
(5) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 10. 
(6) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55. 
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II. VIÐAUKI 

Eftirfarandi viðauki bætist við tilskipun 96/61/EB: 

 

„V. VIÐAUKI 

Þátttaka almennings við töku ákvarðana  

1. Almenningur skal upplýstur (með opinberum auglýsingum eða á annan, viðeigandi hátt, s.s. með rafrænum miðlum, ef 
þeir eru tiltækir) um eftirfarandi atriði snemma í ferlinu við ákvarðanatökuna eða eigi síðar en svo fljótt sem með 
sanngirni má ætlast til að leggja megi upplýsingarnar fram: 

a) um umsóknina um leyfi eða, eftir því sem við á, um tillöguna að uppfærslu leyfis eða skilyrðin fyrir leyfinu í 
samræmi við 1.mgr. 15. gr, þ.m.t. lýsing á atriðunum sem tilgreind eru í 1. mgr. 6. gr., 

b) um þá staðreynd, eftir því sem við á, að tiltekin ákvörðun sé háð mati í hverju aðildarríki eða mati á 
umhverfisáhrifum, sem ná yfir landamæri, eða samráði milli aðildarríkja í samræmi við 18. gr., 

c) um upplýsingar um lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á töku ákvörðunarinnar og sem getur veitt þær upplýsingar, 
sem skipta máli, og sem senda má athugasemdir og spurningar til og upplýsingar um tímarammann til að leggja 
fram athugasemdir og spurningar, 

d) um eðli hugsanlegra ákvarðana eða drög að ákvörðun, liggi þau fyrir, 

e) um upplýsingar, eftir því sem við á, sem varða tillögur að uppfærslu leyfis eða skilyrða fyrir leyfi, 

f) um tilgreiningu á tíma og stöðum þar sem þær upplýsingar, sem skipta máli, verða gerðar aðgengilegar eða leiðir til 
þess að nálgast þær, 

g) um upplýsingar um fyrirkomulagið á þátttöku almennings og samráði skv. 5. lið. 

2. Aðildarríkin skulu, innan viðeigandi tímamarka, tryggja að sá hluti almennings, sem málið varðar, hafi aðgang að 
eftirfarandi: 

a) í samræmi við landslöggjöf: helstu skýrslum og ráðleggingum, sem lögbært yfirvald eða lögbær yfirvöld hafa fengið 
í hendur á þeim tíma þegar sá hluti almennings, sem málið varðar, var upplýstur í samræmi við 1. lið, 

b) í samræmi við ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan aðgang að 
upplýsingum um umhverfismál og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/313/EBE (1): upplýsingum, öðrum en þeim 
sem um getur í 1. lið, sem skipta máli fyrir ákvörðunina í samræmi við 8. gr. og sem verða einungis aðgengilegar 
eftir að sá hluti almennings, sem málið varðar, hefur verið upplýstur í samræmi við 1. lið. 

3. Sá hluti almennings, sem málið varðar, skal eiga rétt á að leggja fram athugasemdir og álit til lögbærs yfirvalds áður en 
ákvörðun er tekin. 

4. Taka verður tillit til niðurstaðnanna úr samráðinu sem haft er samkvæmt þessum viðauka við töku ákvörðunar. 

5. Aðildarríkin skulu ákveða nákvæma tilhögun við að upplýsa almenning (t.d. með því að koma upp auglýsingum innan 
tiltekins radíuss eða með birtingu í dagblaði á viðkomandi stað) og með því að hafa samráð við þann hluta almennings, 
sem málið varðar (t.d. skriflega eða með almennri könnun). Ákveða skal hæfilegan tímaramma fyrir mismunandi stig og 
veita þannig nægan tíma til að upplýsa almenning og til að sá hluti almennings, sem málið varðar, geti undirbúið sig og 
tekið skilvirkan þátt í töku ákvarðana í umhverfismálum sem falla undir ákvæði viðaukans. 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26 
 

 
 
 
 


