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Dansk Skovforenings bemærkninger til EU-kommissionens forslag til en revision af
Aarhusforordningen (EF Nr. 1367/2006).
Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger til det danske
rammenotat.
Dansk Skovforening anerkender formålet med Århuskonventionen og de generelle principper er
vigtige. Vi har dog svært ved helt at se grundlaget for Aarhus Convention Compliance Committee
(ACCC) fortolkning i konventionens baggrundspapirer eller nogen primær retskilde særligt for en
ret for stort set enhver eller enhver gruppe, der identificerer sig selv som interessent, at deltage i
administrative processer, domstolsprøvelse samt retssager i næsten alle sager med et muligt
miljøaspekt på både nationalt og EU-plan. Den konklusion er EU-kommissionen heldigvis også
kommet frem til, hvilket er positivt.
Den foreslåede åbning i forhold til definitionen af hvilke retsakter der er omfattet og forlængelsen
af fristerne kan få den konsekvens, at der kommer uforudsigelige forsinkelser og store
omkostninger til retssager for enkeltpersoner og små virksomheder. Dette påvirker også initiativet
og standardproceduren for håndhævelse, som er de kompetente myndigheders ansvar. Initiativet
overføres til ngo'er, som ikke har nogen forpligtelser eller ansvar. Deres prioriteter er ofte
uforudsigelige, tilfældige og ofte ikke i overensstemmelse med den bredere samfundsmæssige
interesse.
Dansk Skovforening bakker op om Landbrug og Fødevares tidligere bemærkning om at revisionen
af Århusforordningen skal sikre samme formelle og materielle rettigheder til høring, klage og
domstolsprøvelse mellem ikke-statslige organisationer og erhvervsorganisationer, således at der
tilkommer erhvervslivets sammenslutninger samme retssikkerhed som ikke-statslige
organisationer på miljøområdet.
Det fremgår af rammenotatet at det ikke vurderes at forslaget ikke har nogle direkte virkninger på
dansk ret. Men samtidig fremgår det at ” Medlemsstaterne skal sikre og lette adgangen til
domstolsprøvelse på miljøområdet som omfattet af retsakter vedtaget inden for rammerne af EUlovgivningen, herunder nationale gennemførelsesforanstaltninger knyttet til
ikkelovgivningsmæssige EU-retsakter”. Det er derfor svært at forudsige om det får indvirkning på
den danske implementering af Århuskonventionen.
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Vi opfordrer til en politisk diskussion om, hvordan konventionen gennemføres på en mere
afbalanceret måde, hvor / hvis det er nødvendigt for at styrke offentligheden uden at lægge vigtig
udvikling for samfundets effektive funktion, individets ejerskabsrettigheder eller små
virksomheder som skove og gårde og økonomiske investeringers forudsigelighed i fare. Vi
anmoder kraftigt om en grundig analyse af konsekvenserne for disse parter såvel som samfundet
som sådan.
Med venlig hilsen
Tanja Blindbæk Olsen
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