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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/4/EF

av 28. januar 2003

om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. november 
2002, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Økt offentlig tilgang til miljøinformasjon og spredning av 
slik informasjon bidrar til økt bevissthet om miljøsaker, 
åpen meningsutveksling, mer aktiv deltakelse fra 
offentligheten i beslutninger som gjelder miljøspørsmål, 
og i siste instans til et bedre miljø.

2) Ved rådsdirektiv 90/313/EØF av 7. juni 1990 om fri 
adgang til miljøinformasjon(5) ble det innledet en prosess 
for å endre måten offentlige myndigheter behandler 
spørsmålet om åpenhet og innsyn på, og det ble fastsatt 
regler for utøvelsen av retten til offentlig tilgang til 
miljøinformasjon, en prosess som bør utvikles og 
fremmes. Dette direktiv gir økt tilgang i forhold til den 
som ble gitt ved direktiv 90/313/EØF.

3) I henhold til artikkel 8 i nevnte direktiv skal 
medlemsstatene framlegge en rapport for Kommisjonen 
om de erfaringer som er gjort, og Kommisjonen skal 
i lys av denne rapporten framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
forslag til revisjon den anser som hensiktsmessige.

4) Rapporten som er utarbeidet i henhold til artikkel 8 i 
nevnte direktiv, peker på konkrete problemer som har 
oppstått i forbindelse med den praktiske anvendelsen av 
direktivet.

5) 25. juni 1998 undertegnet Det europeiske fellesskap 
UN-ECE-konvensjonen om tilgang til informasjon, 
allmennhetens deltakelse i beslutningsprosessen og adgang 
til klage og domstolsprøving på miljøområdet («Århus-
konvensjonen»). Bestemmelsene i fellesskapsretten må 
være forenlige med konvensjonen for at Det europeiske 
fellesskap skal kunne slutte seg til den.

6) Med tanke på økt innsyn er det bedre å erstatte direktiv 
90/313/EØF med et nytt direktiv enn å endre det, da de 
berørte parter dermed får én klar og sammenhengende 
lovtekst.

7) Ulikheter i medlemsstatenes gjeldende lovgivning om 
tilgang til miljøinformasjon som oppbevares av offentlige 
myndigheter, kan gi opphav til ulikheter i Fellesskapet 
når det gjelder tilgang til slik informasjon eller når det 
gjelder konkurransevilkår.

8) Enhver fysisk eller juridisk person må sikres retten til å 
få tilgang til miljøinformasjon som oppbevares av eller 
for offentlige myndigheter uten å måtte påberope en 
interesse.

9) Det er også nødvendig at offentlige myndigheter i 
størst mulig omfang gjør miljøinformasjon tilgjengelig 
for og sprer den til offentligheten, særlig ved hjelp av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det bør tas 
hensyn til den framtidige utvikling av slik teknologi i 
rapporter om og i forbindelse med ny gjennomgåelse av 
dette direktiv.

10) Definisjonen av miljøinformasjon bør presiseres slik at 
den omfatter enhver form for informasjon om miljøets 
tilstand, om faktorer, tiltak eller virksomhet som påvirker 
eller kan påvirke miljøet eller har som formål å verne 
det, om nytte- og kostnadsanalyser og økonomiske 
analyser som brukes innenfor rammen av slike tiltak 
eller slik virksomhet, samt informasjon om tilstanden til 
menneskers helse og sikkerhet, herunder forurensning 
av næringsmiddelkjeden, levevilkår, kultursteder og 
byggverk i den grad de påvirkes eller kan påvirkes av 
noen av disse forhold.

11) For å ta hensyn til prinsippet i traktatens artikkel 6 
om integrering av miljøvernkrav i utformingen og 
gjennomføringen av Fellesskapets politikk og virksomhet, 
bør definisjonen av offentlige myndigheter utvides til 
å omfatte statlig eller annen offentlig forvaltning på 
nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, uansett om de 
har et særskilt miljøansvar eller ikke. Definisjonen 
bør likeledes utvides til å omfatte andre personer eller 
organer som utfører offentlige forvaltningsoppgaver i 
forbindelse med miljøet i henhold til nasjonal lovgivning, 
samt andre personer eller organer under deres tilsyn som 
har offentlig ansvar eller utfører offentlige oppgaver i 
forbindelse med miljøet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 14.2.2003, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2003 av 26. september 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 64 av 18.12.2003, s. 29.

(1) EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 156 og EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 289.
(2) EFT C 116 av 20.4.2001, s. 43.
(3) EFT C 148 av 18.5.2001, s. 9.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. mars 2001 (EFT C 343 av 5.12.2001, 

s. 165), Rådets felles holdning av 28. januar 2002 (EFT C 113 E av 
14.5.2002, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 30. mai 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 16. desember 2002 og europaparla
mentsbeslutning av 18. desember 2002.

(5) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 56.
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12) Miljøinformasjon som fysisk oppbevares av andre organer 
på vegne av offentlige myndigheter, bør også omfattes av 
dette direktiv.

13) Miljøinformasjon bør gjøres tilgjengelig for søkere så 
snart som mulig og innen rimelig tid, idet det tas hensyn 
til en eventuell frist som søkeren har angitt.

14) Offentlige myndigheter bør gjøre miljøinformasjon 
tilgjengelig i den form eller i det format som søkeren 
har anmodet om, med mindre informasjonen allerede 
er offentlig tilgjengelig i en annen form eller i et annet 
format, eller det er rimelig å gjøre den tilgjengelig i en 
annen form eller i et annet format. I tillegg bør offentlige 
myndigheter pålegges å treffe alle rimelige tiltak for 
at miljøinformasjon som oppbevares av eller på vegne 
av dem, lagres i en form eller et format som er lett å 
reprodusere og lett tilgjengelig med elektroniske midler.

15) Medlemsstatene bør fastsette ordninger for hvordan 
informasjonen skal gjøres tilgjengelig i praksis. Disse 
ordningene skal sikre at det er faktisk og lett tilgang 
til informasjonen, at den i stigende grad stilles til 
rådighet for offentligheten gjennom offentlige telenett, 
og at den omfatter offentlig tilgjengelige lister over 
offentlige myndigheter og registre eller lister over 
miljøinformasjon som oppbevares av eller på vegne av 
offentlige myndigheter.

16) Retten til informasjon innebærer at hovedregelen bør være 
at informasjonen utleveres, og at offentlige myndigheter 
bør ha rett til å avslå en anmodning om miljøinformasjon 
i enkelte klart definerte særtilfeller. Avslagsgrunnene 
bør fortolkes restriktivt, idet offentlighetens interesse av 
offentliggjøring avveies mot interessen som ivaretas ved 
et avslag. Avslagsbegrunnelsen bør være søkeren i hende 
innen fristen fastsatt i dette direktiv.

17) Offentlige myndigheter bør gjøre miljøinformasjon 
tilgjengelig i utdrag dersom det er mulig å skille ut 
opplysninger som omfattes av unntakene, fra resten av 
informasjonen det er anmodet om.

18) Offentlige myndigheter bør kunne ilegge et gebyr for 
utlevering av miljøinformasjon, men dette gebyret bør 
være rimelig. Det betyr at gebyret som hovedregel 
ikke kan overstige de faktiske utgifter til framstilling 
av det aktuelle materialet. Krav om forskuddsbetaling 
bør begrenses. I særtilfeller, når offentlige myndigheter 
skal gjøre miljøinformasjon tilgjengelig på kommersielt 
grunnlag og når det er nødvendig for å sikre fortsatt 
innsamling og offentliggjøring av slik informasjon, anses 
en markedsbasert avgift som rimelig, og forskuddsbetaling 

kan da kreves. En gebyrtariff bør offentliggjøres og 
gjøres tilgjengelig for søkere sammen med informasjon 
om i hvilke tilfeller gebyr kan ilegges eller frafalles.

19) Søkere bør ha adgang til å få en offentlig myndighets 
handlinger eller unnlatelser i forbindelse med en 
anmodning gjennomgått av en forvaltningsmyndighet 
eller prøvd for retten.

20) Offentlige myndigheter bør, når de utarbeider 
miljøinformasjon eller når slik informasjon utarbeides 
på vegne av dem, tilstrebe at informasjonen er forståelig, 
nøyaktig og sammenlignbar. Siden dette er en viktig 
faktor når kvaliteten på den utleverte informasjonen 
skal vurderes, bør etter anmodning også metoden som er 
anvendt ved utarbeidingen utleveres.

21) For å øke offentlighetens bevissthet om miljøsaker 
og for å bedre miljøvernet bør offentlige myndigheter 
ved behov gjøre tilgjengelig og spre miljøinformasjon 
som er relevant for deres virksomhet, særlig ved hjelp 
av telematikk og/eller elektronisk teknologi, når slik 
teknologi er tilgjengelig.

22) Dette direktiv bør etter at det har trådt i kraft vurderes 
hvert fjerde år i lys av de erfaringer som er gjort og etter 
at medlemsstatene har framlagt de relevante rapporter, 
og revideres på grunnlag av dette. Kommisjonen bør 
framlegge en vurderingsrapport for Europaparlamentet 
og Rådet.

23) Siden målene for det foreslåtte tiltak ikke i tilstrekkelig 
grad kan nås av medlemsstatene og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet i traktatens artikkel 5. I 
samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse mål.

24) Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke en 
medlemsstats rett til å opprettholde eller innføre tiltak 
som gir bredere tilgang til informasjon enn det dette 
direktiv krever —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Mål

Formålene med dette direktiv er

a) å sikre retten til tilgang til miljøinformasjon som 
oppbevares av eller for offentlige myndigheter og fastsette 
de grunnleggende vilkår og nærmere regler for utøvelsen 
av den, og
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b) å sikre at miljøinformasjon som en selvfølge gjøres 
tilgjengelig for og spres til offentligheten for å oppnå 
størst mulig systematisk tilgjengelighet og spredning av 
miljøinformasjon til offentligheten. For dette formål skal 
særlig bruk av telematikk og/eller elektronisk teknologi 
fremmes, når slik teknologi er tilgjengelig.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

1. «miljøinformasjon»: alle opplysninger i skriftlig form, 
i bilde- eller lydform, i elektronisk form eller i annen 
materiell form om

 a) tilstanden til de forskjellige delene av miljøet, 
for eksempel luft og atmosfære, vann, jordbunn, 
landområder, landskap og naturområder, herunder 
våtmarksområder, kystområder og havområder, det 
biologiske mangfold og dets bestanddeler, herunder 
genmodifiserte organismer, og samspillet mellom disse 
delene,

 b) faktorer, for eksempel stoffer, energi, støy, stråling 
eller avfall, herunder radioaktivt avfall, utslipp til 
luft, utslipp til vann og andre utslipp til miljøet, som 
påvirker eller kan påvirke de delene av miljøet som er 
nevnt i bokstav a),

 c) tiltak (herunder forvaltningstiltak), for eksempel 
politikk, lovgivning, planer, programmer, miljøavtaler 
og virksomhet som påvirker eller kan påvirke delene 
og faktorene nevnt i bokstav a) og b), samt tiltak eller 
virksomhet til vern av dem,

 d) rapporter om gjennomføringen av miljølovgivning,

 e) nytte- og kostnadsanalyser og andre økonomiske 
analyser og antagelser som anvendes innenfor rammen 
av tiltakene og virksomhetene nevnt i bokstav c),

 f) tilstanden til menneskers helse og sikkerhet, herunder, når 
det er relevant, forurensning av næringsmiddelkjeden, 
levevilkår, kultursteder og byggverk i den grad de 
påvirkes eller kan påvirkes av tilstanden i de delene 
av miljøet som er nevnt i bokstav a) eller, gjennom 
disse delene, av noen av de faktorene, tiltakene og 
virksomhetene som er nevnt i bokstav b) og c).

2 . «offentlig myndighet»:

 a) statlig eller annen offentlig forvaltning, herunder 
offentlige rådgivende organer, på nasjonalt, regionalt 
eller lokalt plan,

 b) enhver fysisk eller juridisk person som utfører 
offentlige forvaltningsoppgaver i henhold til nasjonal 
lovgivning, herunder særskilte oppgaver, virksomheter 
eller tjenester i forbindelse med miljøet, og

 c) enhver fysisk eller juridisk person som har offentlig 
ansvar eller utfører offentlige oppgaver, eller som yter 
offentlige tjenester i forbindelse med miljøet under 
tilsyn av et organ eller en person som omfattes av 
bokstav a) eller b).

 Medlemsstatene kan fastsette at denne definisjon ikke skal 
omfatte organer eller institusjoner når de utøver dømmende 

eller lovgivende myndighet. Dersom medlemsstatenes 
forfatningsmessige bestemmelser når dette direktiv vedtas, 
ikke inneholder noen bestemmelser om klageadgang som 
fastsatt i artikkel 6, kan medlemsstatene fastsette at disse 
organer eller institusjoner ikke skal omfattes av denne 
definisjon,

3. «informasjon som oppbevares av en offentlig myndighet»: 
miljøinformasjon som er i denne myndighetens besittelse, 
og som er framskaffet eller mottatt av den,

4. «informasjon som oppbevares for en offentlig myndighet»: 
miljøinformasjon som oppbevares fysisk av en fysisk eller 
juridisk person på vegne av en offentlig myndighet,

5. «søker»: enhver fysisk eller juridisk person som anmoder 
om miljøinformasjon,

6. «offentlighet»: en eller flere fysiske eller juridiske personer 
og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis, deres 
foreninger, organisasjonser eller grupper.

Artikkel 3

Tilgang til miljøinformasjon etter anmodning

1. Medlemsstatene skal sørge for at offentlige myndigheter i 
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv har plikt til å gjøre 
miljøinformasjon som oppbevares av eller for dem, tilgjengelig 
for enhver søker som anmoder om det, uten at at søkeren må 
påberope en interesse.

2. Med forbehold for artikkel 4 og idet det tas hensyn til en 
eventuell frist som søkeren har angitt, skal miljøinformasjon 
gjøres tilgjengelig for søkeren

a) så snart som mulig, og senest en måned etter at den 
offentlige myndigheten nevnt i nr. 1 har mottatt søkerens 
anmodning, eller

b) senest to måneder etter at den offentlige myndigheten har 
mottatt anmodningen dersom informasjonens omfang og 
kompleksitet er av en slik karakter at fristen på én måned 
nevnt i bokstav a) ikke kan overholdes. I slike tilfeller 
skal søkeren underrettes så snart som mulig, og under alle 
omstendigheter før utløpet av fristen på én måned, om 
utsettelsen og årsakene til den.

3.  Dersom en anmodning er formulert på en for generell 
måte, skal den offentlige myndigheten så snart som mulig, og 
før fristen fastsatt i nr. 2 bokstav a), be søkeren om å presisere 
anmodningen og bistå søkeren med dette, for eksempel ved 
å opplyse om bruken av de offentlige registrene omhandlet i 
nr. 5 bokstav c). De offentlige myndighetene kan, dersom de 
anser det som riktig, avslå anmodningen under henvisning til 
artikkel 4 nr. 1 bokstav c).

4. Dersom en søker anmoder en offentlig myndighet om å 
gjøre miljøinformasjon tilgjengelig i en bestemt form eller i et 
bestemt format (herunder i form av kopier), skal den offentlige 
myndigheten etterkomme anmodningen, med mindre

a) informasjonen allerede er offentlig tilgjengelig i en annen 
form eller i et annet format, særlig i henhold til artikkel 7, 
og er lett tilgjengelig for søkeren, eller

b) det er rimelig at den offentlige myndigheten gjør 
informasjonen tilgjengelig i en annen form eller i et annet 
format; i så fall skal det gis en begrunnelse for at den gjøres 
tilgjengelig i nevnte form eller format.
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For formålene i dette nummer skal offentlige myndigheter 
treffe alle rimelige tiltak for å lagre miljøinformasjon som 
oppbevares av eller for dem i en form eller et format som er lett 
å reprodusere og lett tilgjengelig ved hjelp av telematikk eller 
andre elektroniske midler.

Begrunnelsen for et avslag på å gjøre informasjon helt 
eller delvis tilgjengelig i den form eller i det format det er 
anmodet om, skal gis søkeren innen fristen omhandlet i nr. 2 
bokstav a).

5.  For å oppfylle bestemmelsene i denne artikkel skal 
medlemsstatene sørge for at

a) offentlige tjenestemenn har plikt til å bistå offentligheten 
med å få tilgang til informasjon,

b) lister over offentlige myndigheter er offentlig 
tilgjengelige,

c) det er fastsatt ordninger som sikrer at retten til tilgang til 
miljøinformasjon kan utøves i praksis, for eksempel

 – utpeking av informasjonsansvarlige,

 – tilrettelegging og vedlikehold av mulighet for innsyn i 
den ønskede informasjonen,

 – registre eller lister over miljøinformasjon som 
oppbevares av offentlige myndigheter eller 
informasjonssentre, med tydelige opplysninger om 
hvor slik informasjon finnes.

Medlemsstatene skal sørge for at de offentlige myndighetene 
på en tilfredsstillende måte underretter offentligheten om dens 
rettigheter i henhold til dette direktiv samt i passende omfang 
gir opplysninger, veiledning og råd for dette formål.

Artikkel 4

Unntak

1.  Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser som 
gir myndighetene adgang til å avslå en anmodning om 
miljøinformasjon dersom

a) den ønskede informasjonen ikke oppbevares av eller for 
den offentlige myndigheten som anmodningen er rettet til. 
I slike tilfeller skal den offentlige myndigheten, dersom 
den er klar over at slik informasjon oppbevares av eller for 
en annen offentlig myndighet, snarest mulig videreformidle 
anmodningen til den andre myndigheten og underrette 
søkeren om dette, eller underrette søkeren om hvilken 
offentlig myndighet den mener det er mulig å henvende seg 
til for å anmode om den aktuelle informasjonen,

b) anmodningen er åpenbart urimelig,

c) anmodningen er formulert på en for generell måte, idet det 
tas hensyn til artikkel 3 nr. 3,

d) anmodningen gjelder materiale under utarbeiding eller 
uferdige dokumenter eller opplysninger,

e) anmodningen gjelder interne meldinger, idet det tas hensyn 
til offentlighetens interesse av en eventuell utlevering.

Når en anmodning avslås med den begrunnelse at den gjelder 
materiale under utarbeiding, skal den offentlige myndigheten 
oppgi navnet på myndigheten som utarbeider materialet samt 
antatt tid før materialet er ferdig utarbeidet.

2. Medlemsstatene kan fastsette at en anmodning om 
miljøinformasjon skal avslås dersom utlevering av 
informasjonen kan få negative følger for

a) fortroligheten i de offentlige myndigheters saksbehandling, 
når slik fortrolighet er fastsatt i lovgivningen,

b) internasjonale forbindelser, offentlig sikkerhet eller det 
nasjonale forsvar,

c) behandlingen av saker ved domstolene, enhver persons 
mulighet til å få en rettferdig rettergang eller en offentlig 
myndighets mulighet til å etterforske en sak av strafferettslig 
eller disiplinær art,

d) fortrolige forretnings- eller industrihemmeligheter når 
slik fortrolighet er fastsatt i nasjonal lovgivning eller i 
fellesskapsretten for å verne rettmessige økonomiske 
interesser, herunder offentlighetens interesse av å bevare 
fortrolighet ved behandling av statistiske og skattemessige 
opplysninger,

e) immaterialrettigheter,

f) fortrolige personopplysninger og/eller dokumenter med 
personopplysninger om en fysisk person når vedkommende 
ikke har gitt samtykke til at opplysningene utleveres, når 
slik fortrolighet er fastsatt i nasjonal lovgivning eller 
fellesskapsretten,

g) en persons interesse eller vern dersom vedkommende 
frivillig har framlagt den ønskede informasjonen uten å 
være eller kunne gjøres rettslig forpliktet til det, med mindre 
vedkommende har gitt samtykke til at informasjonen 
utleveres,

h) vernet av miljøet som informasjonen gjelder, for eksempel 
sjeldne arters habitat.

Avslagsgrunnene omhandlet i nr. 1 og 2 skal fortolkes restriktivt, 
idet det i hvert enkelt tilfelle tas hensyn til offentlighetens 
interesse av at informasjonen utleveres. I hvert enkelt tilfelle 
skal offentlighetens interesse av en eventuell utlevering avveies 
mot interessen som ivaretas ved et avslag. Medlemsstatene 
kan ikke under påberopelse av nr. 2 bokstav a), d), f), g) og 
h) fastsette at en anmodning kan avslås dersom den gjelder 
informasjon om utslipp til miljøet.

Innenfor disse rammer og ved anvendelsen av bokstav f) skal 
medlemsstatene sørge for at kravene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 
av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1) 
overholdes.

3.  Dersom en medlemsstat fastsetter unntak, kan den 
utarbeide en offentlig tilgjengelig liste over kriterier som den 
berørte myndighet kan legge til grunn når den tar stilling til 
hvordan den skal behandle anmodninger.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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4.  Miljøinformasjon som oppbevares av eller for offentlige 
myndigheter og som en søker har anmodet om, skal gjøres 
tilgjengelig i utdrag dersom det er mulig å skille ut opplysninger 
som omfattes av nr. 1 bokstav d) og e) eller nr. 2 fra resten av 
den ønskede informasjonen.

5.  Et avslag på å gjøre den ønskede informasjonen helt 
eller delvis tilgjengelig skal meddeles søkeren skriftlig eller 
elektronisk dersom anmodningen skjedde skriftlig eller 
dersom søkeren anmoder om det, innen fristen omhandlet i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav a), eventuelt bokstav b). Meddelelsen 
skal inneholde avslagsbegrunnelsen samt opplysninger om 
framgangsmåten ved klage som fastsatt i artikkel 6.

Artikkel 5

Gebyr

1. Tilgang til offentlige registre eller lister som utarbeides 
og ajourføres som fastsatt i artikkel 3 nr. 5 og innsyn i ønsket 
informasjon på stedet skal være gratis.

2.  Offentlige myndigheter kan ilegge gebyr for utlevering 
av miljøinformasjon, men beløpet skal ikke overstige et 
rimelig nivå.

3. Dersom det ilegges gebyr, skal offentlige myndigheter 
offentliggjøre og gjøre tilgjengelig for søkere en gebyrtariff 
samt informasjon om i hvilke tilfeller gebyr kan ilegges eller 
frafalles.

Artikkel 6

Klageadgang

1.  Medlemsstatene skal sørge for at en søker som anser 
sin anmodning om informasjon for å være oversett, avslått 
på feil grunnlag (enten helt eller delvis), utilstrekkelig 
besvart eller på andre måter ikke behandlet i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 3, 4 eller 5, kan få saken 
behandlet ved en framgangsmåte der den berørte offentlige 
myndighets handlinger eller unnlatelser kan gjennomgås på 
nytt av denne eller en annen offentlig myndighet eller prøves 
forvaltningsmessig av et uavhengig og upartisk organ opprettet 
ved lov. Slik behandling skal være rask og enten gratis eller 
rimelig.

2. I tillegg til klageadgangen nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene 
sørge for at enhver søker har adgang til klagebehandling ved 
en domstol eller et annet uavhengig og upartisk organ opprettet 
ved lov, der den berørte offentlige myndighets handlinger 
eller unnlatelser kan gjennomgås på nytt og hvis avgjørelser 
kan få rettskraftig virkning. Medlemsstatene kan dessuten 
fastsette at tredjemann som blir skadelidende ved utlevering av 
informasjon, også kan ha klageadgang.

3.  Endelige avgjørelser etter nr. 2 skal være bindende for 
den offentlige myndighet som oppbevarer informasjonen. 
Begrunnelser skal være skriftlige, i hvert fall i de tilfeller der 
tilgang til informasjon avslås etter denne artikkel.

Artikkel 7

Spredning av miljøinformasjon

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for 
å sikre at offentlige myndigheter organiserer miljøinformasjon 
som er relevant for deres virksomhet og som oppbevares av 
eller for dem, på en slik måte at de aktivt og systematisk kan 
spre den til offentligheten, særlig ved hjelp av telematikk og/
eller elektronisk teknologi, når slik teknologi er tilgjengelig.

Informasjon som gjøres tilgjengelig ved hjelp av telematikk og/
eller elektronisk teknologi, trenger ikke å omfatte informasjon 
som er innsamlet før dette direktivs ikrafttredelse, med mindre 
den allerede er tilgjengelig i elektronisk form.

Medlemsstatene skal sørge for at miljøinformasjon i stigende 
grad gjøres tilgjengelig i elektroniske databaser som er lett 
tilgjengelige for offentligheten via offentlige telenett.

2.  Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig og spres, skal 
ajourføres etter behov og omfatte minst

a) tekstene til internasjonale traktater, konvensjoner eller 
avtaler samt til Fellesskapets regelverk og nasjonal, 
regional eller lokal lovgivning om eller i tilknytning til 
miljøet,

b) politikk, planer og programmer i tilknytning til miljøet,

c) framdriftsrapporter om gjennomføringen av det som er 
nevnt i bokstav a) og b) dersom de er utarbeidet eller 
oppbevares i elektronisk form av offentlige myndigheter,

d) rapportene om miljøets tilstand omhandlet i nr. 3,

e) opplysninger eller sammendrag av opplysninger fra 
overvåking av virksomhet som påvirker eller kan påvirke 
miljøet,

f) tillatelser med en vesentlig innvirkning på miljøet og 
miljøavtaler, eller en opplysning om hvor det kan anmodes 
om slik informasjon eller hvor den finnes innenfor rammen 
av artikkel 3,

g) miljøkonsekvensanalyser og risikovurderinger om de deler 
av miljøet som omhandles i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), 
eller en henvisning til hvor det kan anmodes om slik 
informasjon eller hvor den finnes innenfor rammen av 
artikkel 3.

3. Med forbehold for eventuelle særskilte rapporteringsforp
liktelser fastsatt i Fellesskapets regelverk skal medlemsstatene 
treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at nasjonale og 
eventuelt regionale og lokale rapporter om miljøets tilstand 
offentliggjøres med jevne mellomrom som ikke skal overstige 
fire år; slike rapporter skal inneholde opplysninger om 
miljøkvalitet og miljøbelastninger.



Nr. 49/378 29.9.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.  Med forbehold for eventuelle særskilte forpliktelser 
fastsatt i Fellesskapets regelverk skal medlemsstatene ved 
en overhengende trussel mot menneskers helse eller miljøet, 
enten den er et resultat av menneskelig virksomhet eller 
naturlige årsaker, treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre 
umiddelbar spredning av all informasjon som oppbevares av 
eller for offentlige myndigheter og som kan hjelpe den delen 
av offentligheten som kan bli berørt, til å treffe tiltak for å 
hindre eller begrense skader som kan oppstå som følge av 
trusselen.

5.  Unntakene i artikkel 4 nr. 1 og 2 kan komme til anvendelse 
på de forpliktelser som fastsettes i denne artikkel.

6.  Medlemsstatene kan oppfylle kravene i denne artikkel 
ved å lage lenker til nettsteder der informasjonen finnes.

Artikkel 8

Miljøinformasjonens kvalitet

1. Medlemsstatene skal så langt det er mulig sørge for at 
informasjon som innsamles av eller for dem, er ajourført, 
nøyaktig og sammenlignbar.

2. Offentlige myndigheter skal, dersom det anmodes 
om det, besvare anmodninger om informasjon i henhold 
til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) ved å underrette søkeren om 
hvor vedkommende kan finne informasjon, dersom den er 
tilgjengelig, om målemetodene, herunder metodene for analyse, 
prøvetaking og tilberedning av prøver, som er anvendt ved 
innsamlingen av informasjonen, eller ved å vise til en anvendt 
standardmetode.

Artikkel 9

Ny gjennomgåelse

1. Medlemsstatene skal innen 14. februar 2009 utarbeide en 
rapport om de erfaringer som er gjort ved anvendelsen av dette 
direktiv.

De skal framlegge rapporten for Kommisjonen innen 14. august 
2009.

Kommisjonen skal innen 14. februar 2004 oversende 
medlemsstatene et veiledningsdokument som tydelig angir 
hvordan den ønsker at medlemsstatene skal utarbeide 
rapporten.

2.  I lys av de erfaringer som er gjort, og idet det tas hensyn 
til utviklingen innen telematikk og/eller elektronisk teknologi, 
skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet sammen med de forslag til revisjon den anser som 
hensiktsmessige.

Artikkel 10

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 14. februar 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 11

Oppheving

Direktiv 90/313/EØF oppheves med virkning fra 14. februar 
2005.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. PAPANDREOU

 President Formann
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