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(Finlands författningssamlings nr 767/2004)

L a g

Nr 121

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till

rättslig prövning i miljöfrågor

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Århus den 25 juni 1998
ingångna konventionen om tillgång till infor-

mation, allmänhetens deltagande i beslutspro-
cesser och tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.
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RSv 105/2004
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2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen
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(Finlands författningssamlings nr 866/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 122

om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

konventionen

Given i Helsingfors den 17 september 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Århus den 25 juni 1998 ingångna

konventionen om tillgång till information,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrå-
gor, vilken riksdagen har godkänt den 21 juni
2004 och vilken republikens president har
godkänt den 13 augusti 2004 och beträffande
vilken godkännandeinstrumentet har de-
ponerats hos Förenta Nationernas generalse-
kreterare den 1 september 2004, träder i kraft
den 30 november 2004 så som därom har
överenskommits.

2 §
I samband med deponeringen av godkän-

nandeinstrumentet har Finland avgett följande
förklaringar:

1. Finland anser att bestämmelserna om ny
prövning i artikel 9.2 inte behöver tillämpas
i det skede av beslutsprocessen då statsrådet
fattar ett principbeslut som riksdagen kan
antingen anta eller förkasta, om bestämmel-

serna i artikel 9.2 blir tillämpliga i ett senare
skede av beslutsprocessen för ett projekt.

2. Vissa verksamheter i bilaga I till
konventionen kan förutsätta flera på varandra
följande beslut av en myndighet eller flera
myndigheter angående tillstånd för en verk-
samhet. Finland anser att varje part i enlighet
med sin nationella lagstiftning skall avgöra i
vilket skede ny prövning i materiellt eller
processrättsligt hänseende skall kunna begä-
ras med stöd av artikel 9.2 avseende ett beslut,
en handling eller en underlåtenhet som faller
under bestämmelserna i artikel 6.

3 §
Lagen av den 13 augusti 2004 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i konventionen om
tillgång till information, allmänhetens delta-
gande i beslutsprocesser och tillgång till
rättslig prövning i miljöfrågor (767/2004),
som även Ålands lagting för sin del gett sitt
bifall till, träder i kraft den 30 november
2004.
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4 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 30

november 2004.

Helsingfors den 17 september 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 

KONVENTION OM TILLGÅNG TILL 
INFORMATION, ALLMÄNHETENS 
DELTAGANDE I BESLUTSPROCES-
SER OCH TILLGÅNG TILL RÄTTS-
LIG PRÖVNING I MILJÖFRÅGOR 

 
Parterna i denna konvention, 
som erinrar om den första principen i 

Stockholmsdeklarationen om den mänskli-
ga miljön, 

som även erinrar om princip 10 i Riode-
klarationen om miljö och utveckling, 

 
som dessutom erinrar om generalförsam-

lingens resolutioner 37/7 av den 28 oktober 
1982 om World Charter for Nature och 
45/94 av den 14 december 1990 om beho-
vet att säkerställa en hälsosam miljö för det 
personliga välbefinnandet, 

som erinrar om Europeiska stadgan om 
miljö och hälsa antagen vid Världshälsoor-
ganisationens första europeiska konferens 
om miljö och hälsa av i Frankfurt-am-Main, 
Tyskland, den 8 december 1989, 

 
som bekräftar behovet att skydda, bevara 

och förbättra tillståndet i miljön och säker-
ställa en hållbar och miljömässigt sund ut-
veckling, 

som erkänner att ett tillfredsställande mil-
jöskydd är väsentligt för människornas väl-
befinnande och åtnjutande av grundläggan-
de mänskliga rättigheter, inbegripet rätten 
till själva livet, 

som även erkänner att var och en har rätt 
att leva i en miljö som är förenlig med hälsa 
och välbefinnande och att var och en har 
skyldighet att, både ensam och tillsammans 
med andra, skydda och förbättra miljön till 
förmån för nuvarande och kommande gene-
rationer, 

som beaktar att medborgarna för att kun-
na utöva denna rättighet och fullgöra denna 
skyldighet måste ha tillgång till informa-
tion, rätt att delta i beslutsprocesser och till-

CONVENTION ON ACCESS TO  
INFORMATION, PUBLIC PARTICI-

PATION IN DECISION-MAKING AND 
ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRON-

MENTAL MATTERS 
 

The Parties to this Convention,  
Recalling principle l of the Stockholm 

Declaration on the Human Environment,  
 
Recalling also principle 10 of the Rio 

Declaration on Environment and Develop-
ment,  

Recalling further General Assembly reso-
lutions 37/7 of 28 October 1982 on the 
World Charter for Nature and 45/94 of 14 
December 1990 on the need to ensure a 
healthy environment for the well-being of 
individuals,  

Recalling the European Charter on Envi-
ronment and Health adopted at the First 
European Conference on Environment and 
Health of the World Health Organization in 
Frankfurt-am-Main, Germany, on 8 De-
cember 1989,  

Affirming the need to protect, preserve 
and improve the state of the environment 
and to ensure sustainable and environmen-
tally sound development,  

Recognizing that adequate protection of 
the environment is essential to human well-
being and the enjoyment of basic human 
rights, including the right to life itself,  

 
Recognizing also that every person has 

the right to live in an environment adequate 
to his or her health and well-being, and the 
duty, both individually and in association 
with others, to protect and improve the en-
vironment for the benefit of present and fu-
ture generations,  

Considering that, to be able to assert this 
right and observe this duty, citizens must 
have access to information, be entitled to 
participate in decision-making and have ac-
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gång till rättslig prövning i miljöfrågor, och 
som i detta hänseende erkänner att medbor-
garna kan behöva hjälp att utöva sina rät-
tigheter, 

som erkänner att en förbättrad tillgång till 
information och allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser på miljöområdet förbättrar 
beslutens kvalitet och genomförandet av 
dem, bidrar till allmänhetens medvetenhet 
om miljöfrågor, ger allmänheten tillfälle att 
ge uttryck för sin oro och gör det möjligt 
för myndigheterna att ta vederbörlig hänsyn 
till denna oro, 

som därmed syftar till att gynna ansvars-
tagande och öppenhet i beslutsprocessen 
och att stärka allmänhetens stöd för beslut 
om miljön, 

som erkänner att det är önskvärt med öp-
penhet i all statlig verksamhet och som 
uppmanar de lagstiftande organen att till-
lämpa principerna i denna konvention i sina 
förfaranden, 

som även erkänner att allmänheten behö-
ver känna till förfarandena för deltagande i 
beslutsprocesser på miljöområdet, ha fri 
tillgång till dem och veta hur de skall an-
vändas, 

som dessutom erkänner den viktiga roll 
enskilda medborgare, icke-statliga organisa-
tioner och den privata sektorn kan spela på 
miljöskyddsområdet, 

 
som önskar främja utbildning i miljöfrå-

gor för att öka förståelsen av miljön och den 
hållbara utvecklingen och för att stimulera 
en bred allmän medvetenhet om, och delta-
gande i, beslutsprocesser som påverkar mil-
jön och den hållbara utvecklingen, 

 
som konstaterar att det är viktigt att i det-

ta hänseende använda sig av medierna och 
elektroniska eller andra framtida kommuni-
kationsformer,  

som erkänner vikten av att regeringarna 
till fullo integrerar miljöhänsyn i sitt be-
slutsfattande och att myndigheterna följakt-
ligen behöver förfoga över exakt, uttöm-
mande och aktuell miljöinformation, 

 
som erkänner att myndigheterna innehar 

miljöinformation i det allmännas intresse, 
 

cess to justice in environmental matters, 
and acknowledging in this regard that citi-
zens may need assistance in order to exer-
cise their rights,  

Recognizing that, in the field of the envi-
ronment, improved access to information 
and public participation in decision-making 
enhance the quality and the implementation 
of decisions, contribute to public awareness 
of environmental issues, give the public the 
opportunity to express its concerns and en-
able public authorities to take due account 
of such concerns,  

Aiming thereby to further the accountabil-
ity of and transparency in decision-making 
and to strengthen public support for deci-
sions on the environment,  

Recognizing the desirability of transpar-
ency in all branches of government and in-
viting legislative bodies to implement the 
principles of this Convention in their pro-
ceedings,  

Recognizing also that the public needs to 
be aware of the procedures for participation 
in environmental decision-making, have 
free access to them and know how to use 
them,  

Recognizing further the importance of the 
respective roles that individual citizens, 
non-governmental organizations and the 
private sector can play in environmental 
protection,  

Desiring to promote environmental edu-
cation to further the understanding of the 
environment and sustainable development 
and to encourage widespread public aware-
ness of, and participation in, decisions af-
fecting the environment and sustainable de-
velopment,  

Noting, in this context, the importance of 
making use of the media and of electronic 
or other, future forms of communication,  

 
Recognizing the importance of fully inte-

grating environmental considerations in 
governmental decision-making and the con-
sequent need for public authorities to be in 
possession of accurate, comprehensive and 
up-todate environmental information,  

Acknowledging that public authorities 
hold environmental information in the pub-
lic interest,  
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som är angelägna om att allmänheten, 
organisationer inbegripna, bör ha tillgång 
till effektiva rättsliga mekanismer så att de-
ras berättigade intressen skyddas och lagen 
följs, 

som anser att det är viktigt att konsumen-
terna får tillfredsställande produktinforma-
tion så att de kan göra välgrundade miljö-
val, 

som erkänner allmänhetens oro för avsikt-
liga utsläpp av genetiskt modifierade orga-
nismer i miljön och behovet av ökad insyn 
och större deltagande av allmänheten i be-
slutsprocesser på detta område, 

 
som är övertygade om att tillämpningen 

av denna konvention kommer att bidra till 
att stärka demokratin inom det geografiska 
område som omfattas av Förenta nationer-
nas ekonomiska kommission för Europa 
(ECE), 

som är medvetna om den roll som ECE 
har i detta hänseende och som bland annat 
erinrar om ECE:s riktlinjer för tillgång till 
miljöinformation och allmänhetens delta-
gande i beslut om miljön, som godkändes i 
den ministerdeklaration som antogs vid den 
tredje ministerkonferensen �Miljö för Euro-
pa� i Sofia, Bulgarien, den 25 oktober 1995, 

 
som tar hänsyn till de tillämpliga be-

stämmelserna i konventionen om miljökon-
sekvensbeskrivningar i ett gränsöverskri-
dande sammanhang, upprättad i Esbo, Fin-
land, den 25 februari 1991, samt konventio-
nen om gränsöverskridande konsekvenser 
av industriolyckor och konventionen om 
skydd och användning av gränsöverskri-
dande vattendrag och internationella sjöar, 
båda upprättade i Helsingfors den 17 mars 
1992, och andra regionala konventioner, 

som är medvetna om att antagandet av 
denna konvention kommer att bidra till att 
ytterligare stärka processen �Miljö för Eu-
ropa� och till att den fjärde ministerkonfe-
rensen i Århus, Danmark, i juni 1998, 
kommer att bli framgångsrik, 

har kommit överens om följande. 
 
 
 
 

Concerned that effective judicial mech-
anisms should be accessible to the public, 
including organizations, so that its legiti-
mate interests are protected and the law is 
enforced,  

Noting the importance of adequate prod-
uct information being provided to consum-
ers to enable them to make informed envi-
ronmental choices,  

Recognizing the concern of the public 
about the deliberate release of genetically 
modified organisms into the environment 
and the need for increased transparency and 
greater public participation in decision-
making in this field,  

Convinced that the implementation of this 
Convention will contribute to strengthening 
democracy in the region of the United Na-
tions Economic Commission for Europe 
(ECE),  

 
Conscious of the role played in this re-

spect by ECE and recalling, inter alia, the 
ECE Guidelines on Access to Environ-
mental Information and Public Participation 
in Environmental Decision-making en-
dorsed in the Ministerial Declaration 
adopted at the Third Ministerial Conference 
�Environment for Europe� in Sofia, Bul-
garia, on 25 October 1995,  

Bearing in mind the relevant provisions in 
the Convention on Environmental Impact 
Assessment in a Transboundary Context, 
done at Espoo, Finland, on 25 February 
1991, and the Convention on the Trans-
boundary Effects of Industrial Accidents 
and the Convention on the Protection and 
Use of Transboundary Watercourses and 
International Lakes, both done at Helsinki 
on 17 March 1992, and other regional con-
ventions,  

Conscious that the adoption of this Con-
vention will have contributed to the further 
strengthening of the �Environment for 
Europe� process and to the results of the 
Fourth Ministerial Conference in Aarhus, 
Denmark, in June 1998,  

Have agreed as follows:  
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Artikel 1 

Syften 

För att bidra till att skydda den rätt som 
var och en i nuvarande och framtida genera-
tioner har att leva i en miljö som är förenlig 
med hans eller hennes hälsa och välbefin-
nande skall varje part garantera rätten att få 
tillgång till information, allmänhetens rätt 
att delta i beslutsprocesser och rätten att få 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i 
enlighet med bestämmelserna i denna kon-
vention. 

 
Artikel 2 

Definitioner 

I denna konvention används följande be-
teckningar med de betydelser som anges 
här: 

1. part: en fördragsslutande part i denna 
konvention, om inte annat anges i texten, 

 
2. myndighet: 
a) statlig eller annan offentlig förvaltning, 
 
b) fysiska eller juridiska personer som har 

offentliga förvaltningsuppgifter enligt na-
tionell rätt, inbegripet särskilda uppgifter, 
verksamheter eller tjänster som rör miljön, 

 
c) fysiska eller juridiska personer som har 

offentligt ansvar eller offentliga uppgifter 
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under överin-
seende av ett organ eller en person som av-
ses i a eller b, 

d) institutioner i sådana regionala organi-
sationer för ekonomisk integration som av-
ses i artikel 17 och som är parter i denna 
konvention. 

Beteckningen myndighet omfattar inte or-
gan eller institutioner när de handlar i egen-
skap av dömande eller lagstiftande myndig-
het. 

3. miljöinformation: all information i 
skriftlig form, bild- eller ljudform, elektro-
nisk form eller annan materiell form om 

a) tillståndet för olika delar av miljön, 
som luft och atmosfär, vatten, jord, mark, 

Article 1  

Objective 

In order to contribute to the protection of 
the right of every person of present and fu-
ture generations to live in an environment 
adequate to his or her health and well-
being, each Party shall guarantee the rights 
of access to information, public participa-
tion in decision-making, and access to jus-
tice in environmental matters in accordance 
with the provisions of this Convention.  
 
 

Article 2  

Definitions 

For the purposes of this Convention,  
 
 
1. �Party� means, unless the text other-

wise indicates, a Contracting Party to this 
Convention;  

2. �Public authority� means:  
(a) Government at national, regional and 

other level;  
(b) Natural or legal persons performing 

public administrative functions under na-
tional law, including specific duties, activi-
ties or services in relation to the environ-
ment;  

(c) Any other natural or legal persons 
having public responsibilities or functions, 
or providing public services, in relation to 
the environment, under the control of a 
body or person falling within subparagraphs 
(a) or (b) above;  

(d) The institutions of any regional eco-
nomic integration organization referred to 
in article 17 which is a Party to this Con-
vention.  

This definition does not include bodies or 
institutions acting in a judicial or legislative 
capacity;  

 
3. �Environmental information� means 

any information in written, visual, aural, 
electronic or any other material form on:  

(a) The state of elements of the environ-
ment, such as air and atmosphere, water, 
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land, landskap och naturområden, biologisk 
mångfald och dess elar, inbegripet genetiskt 
modifierade organismer, och samspelet 
mellan dessa delar, 

b) faktorer som substanser, energi, buller 
och strålning samt verksamheter eller åt-
gärder, inbegripet förvaltningsåtgärder, mil-
jöavtal, riktlinjer, lagstiftning, planer och 
program, som påverkar eller troligtvis på-
verkar de delar av miljön som anges i a, 
samt kostnads- och nyttoanalys och andra 
ekonomiska analyser och antaganden som 
används i beslutsfattandet på miljöområdet, 

 
c) tillståndet för människors hälsa och sä-

kerhet, livsvillkor, kulturmiljöer och bygg-
nadsverk, i den mån de påverkas eller kan 
påverkas av tillståndet för miljöns be-
ståndsdelar eller, genom dessa beståndsde-
lar, av de faktorer, verksamheter eller åt-
gärder som avses i b ovan, 

4. allmänhet: en eller flera fysiska eller 
juridiska personer och, i enlighet med na-
tionell lagstiftning eller praxis, föreningar, 
organisationer eller grupper bestående av 
fysiska eller juridiska personer, 

5. berörd allmänhet: den allmänhet som 
berörs eller kan beröras av eller som har in-
tresse av ett beslut på miljöområdet; i denna 
konvention skall icke-statliga organisatio-
ner som främjar miljöskydd och som upp-
fyller de krav som uppställs i nationell rätt 
anses ha ett sådant intresse.  

 
 
 

Artikel 3 

Allmänna bestämmelser 

1. Varje part skall införa nödvändiga lagar 
och andra författningar och vidta andra 
nödvändiga åtgärder, inbegripet åtgärder 
avsedda att se till att de bestämmelser som 
införlivar bestämmelserna om information, 
allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning i denna konvention är 
sinsemellan förenliga, och lämpliga genom-
förandeåtgärder för att fastställa och upp-
rätthålla tydliga, öppna och enhetliga ramar 
för införlivandet av bestämmelserna i denna 
konvention. 

soil, land, landscape and natural sites, bio-
logical diversity and its components, in-
cluding genetically modified organisms, 
and the interaction among these elements;  

(b) Factors, such as substances, energy, 
noise and radiation, and activities or meas-
ures, including administrative measures, 
environmental agreements, policies, legisla-
tion, plans and programmes, affecting or 
likely to affect the elements of the envi-
ronment within the scope of subparagraph 
(a) above, and cost-benefit and other eco-
nomic analyses and assumptions used in 
environmental decision-making;  

(c) The state of human health and safety, 
conditions of human life, cultural sites and 
built structures, inasmuch as they are or 
may be affected by the state of the elements 
of the environment or, through these ele-
ments, by the factors, activities or measures 
referred to in subparagraph (b) above;  

4. �The public� means one or more natu-
ral or legal persons, and, in accordance with 
national legislation or practice, their asso-
ciations, organizations or groups;  

 
5. �The public concerned� means the pub-

lic affected or likely to be affected by, or 
having an interest in, the environmental de-
cision-making; for the purposes of this 
definition, non-governmental organizations 
promoting environmental protection and 
meeting any requirements under national 
law shall be deemed to have an interest.  
 
 

Article 3  

General Provisions 

1. Each Party shall take the necessary leg-
islative, regulatory and other measures, in-
cluding measures to achieve compatibility 
between the provisions implementing the 
information, public participation and ac-
cess-to-justice provisions in this Conven-
tion, as well as proper enforcement meas-
ures, to establish and maintain a clear, 
transparent and consistent framework to 
implement the provisions of this Conven-
tion.  
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2. Varje part skall bemöda sig om att se 
till att tjänstemän och myndigheter bistår 
allmänheten och ger den vägledning i hur 
man får tillgång till information, lättare del-
tar i beslutsprocesser och får tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor. 

3. Varje part skall främja allmänhetens 
utbildning och medvetenhet i miljöfrågor, 
särskilt i hur man får tillgång till informa-
tion, deltar i beslutsprocesser och får till-
gång till rättslig prövning i miljöfrågor. 

 
4. Varje part skall ge det erkännande och 

stöd som behövs till föreningar, organisa-
tioner eller grupper som främjar miljöskydd 
och se till att det nationella rättssystemet är 
förenligt med denna skyldighet. 

 
5. Bestämmelserna i denna konvention 

skall inte inverka på en parts rätt att behålla 
eller införa åtgärder som ger en bredare till-
gång till information, en mera omfattande 
möjlighet för allmänheten att delta i be-
slutsprocesser eller en mera omfattande till-
gång till rättslig prövning i miljöfrågor än 
vad som krävs i denna konvention. 

6. Ingenting i denna konvention innebär 
ett krav att göra undantag från befintliga 
rättigheter i fråga om tillgång till informa-
tion, allmänhetens deltagande i beslutspro-
cesser eller tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor. 

7. Varje part skall verka för att principer-
na i denna konvention tillämpas i interna-
tionella beslutprocesser som rör miljön och 
inom ramen för internationella organisatio-
ner när miljöfrågor behandlas. 

 
8. Varje part skall se till att personer som 

utövar sina rättigheter i enlighet med be-
stämmelserna i denna konvention inte på 
något sätt skall bestraffas, förföljs eller tra-
kasseras för detta. Denna bestämmelse skall 
inte inverka på de nationella domstolarnas 
befogenheter att besluta om rimlig ersätt-
ning för kostnader i samband med rättsliga 
förfaranden. 

9. Inom ramen för denna konvention skall 
allmänheten ha tillgång till information, 
möjlighet att delta i beslutsprocesser och 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 
utan att bli diskriminerad på grund av med-

2. Each Party shall endeavour to ensure 
that officials and authorities assist and pro-
vide guidance to the public in seeking ac-
cess to information, in facilitating participa-
tion in decision-making and in seeking ac-
cess to justice in environmental matters.  

3. Each Party shall promote environ-
mental education and environmental aware-
ness among the public, especially on how to 
obtain access to information, to participate 
in decision-making and to obtain access to 
justice in environmental matters.  

4. Each Party shall provide for appropri-
ate recognition of and support to associa-
tions, organizations or groups promoting 
environmental protection and ensure that its 
national legal system is consistent with this 
obligation.  

5. The provisions of this Convention shall 
not affect the right of a Party to maintain or 
introduce measures providing for broader 
access to information, more extensive pub-
lic participation in decision-making and 
wider access to justice in environmental 
matters than required by this Convention.  

 
6. This Convention shall not require any 

derogation from existing rights of access to 
information, public participation in deci-
sion-making and access to justice in envi-
ronmental matters.  

 
7. Each Party shall promote the applica-

tion of the principles of this Convention in 
international environmental decision-
making processes and within the framework 
of international organizations in matters re-
lating to the environment.  

8. Each Party shall ensure that persons 
exercising their rights in conformity with 
the provisions of this Convention shall not 
be penalized, persecuted or harassed in any 
way for their involvement. This provision 
shall not affect the powers of national 
courts to award reasonable costs in judicial 
proceedings.  

 
9. Within the scope of the relevant provi-

sions of this Convention, the public shall 
have access to information, have the possi-
bility to participate in decision-making and 
have access to justice in environmental mat-
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borgarskap, nationalitet eller hemvist eller, 
när det gäller juridiska personer, var perso-
nen har sitt registrerade säte eller sin hu-
vudsakliga verksamhet. 

 
 
 

Artikel 4 

Tillgång till miljöinformation 

1. Om inte annat följer av övriga punkter i 
denna artikel skall varje part se till att myn-
digheter på begäran ger allmänheten till-
gång till miljöinformation inom ramen för 
den nationella lagstiftningen, inbegripet, om 
inte annat följs av b, begärda kopior av de 
handlingar som innehåller informationen, 

 
 
 
a) utan att skälen för begäran behöver an-

ges, 
b) i den form som begärs, utom när 
i) det är rimligt att myndigheten gör den 

tillgänglig i annan form, varvid skälen för 
detta skall uppges, eller 

 
ii) informationen redan finns tillgänglig i 

annan form. 
2. Den miljöinformation som avses i 

punkt 1 skall lämnas ut så snart som möj-
ligt, dock senast en månad efter det att be-
gäran lämnades in, om inte informationen 
är så omfattande och komplicerad att tids-
fristen bör förlängas till högst två månader 
efter begäran. Sökanden skall informeras 
om förlängningen och om skälen till den. 

 
 
3. En begäran om miljöinformation får 

avslås om 
a) informationen inte finns hos den myn-

dighet som begäran har ställts till, 
 
b) begäran är uppenbart orimlig eller för 

allmänt hållen, eller 
 
c) begäran avser material som ännu inte 

färdigställts eller myndigheters interna 
meddelanden, om sådana undantag är före-
skrivna i nationell rätt eller enligt sedvana, 

ters without discrimination as to citizenship, 
nationality or domicile and, in the case of a 
legal person, without discrimination as to 
where it has its registered seat or an effec-
tive centre of its activities.  
 
 

Article 4  

Access to Environmental Information 

1. Each Party shall ensure that, subject to 
the following paragraphs of this article, 
public authorities, in response to a request 
for environmental information, make such 
information available to the public, within 
the framework of national legislation, in-
cluding, where requested and subject to 
subparagraph (b) below, copies of the ac-
tual documentation containing or compris-
ing such information:  

(a) Without an interest having to be 
stated;  

(b) In the form requested unless:  
(i) It is reasonable for the public authority 

to make it available in another form, in 
which case reasons shall be given for mak-
ing it available in that form; or  

(ii) The information is already publicly 
available in another form.  

2. The environmental information referred 
to in paragraph 1 above shall be made 
available as soon as possible and at the lat-
est within one month after the request has 
been submitted, unless the volume and the 
complexity of the information justify an ex-
tension of this period up to two months af-
ter the request. The applicant shall be in-
formed of any extension and of the reasons 
justifying it.  

3. A request for environmental informa-
tion may be refused if:  

(a) The public authority to which the re-
quest is addressed does not hold the envi-
ronmental information requested;  

(b) The request is manifestly unreason-
able or formulated in too general a manner; 
or  

(c) The request concerns material in the 
course of completion or concerns internal 
communications of public authorities where 
such an exemption is provided for in na-
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varvid hänsyn skall tas till allmänhetens in-
tresse av att informationen lämnas ut. 

 
4. En begäran om miljöinformation får 

avslås om utlämnandet skulle få negativa 
följder för följande: 

a) Sekretess som omfattarmyndigheters 
verksamhet, då sådan sekretess gäller enligt 
nationell rätt. 

b) Internationella förbindelser, det natio-
nella försvaret eller allmän säkerhet. 

c) Domstolsförfaranden, personers möj-
lighet att få en rättvis rättegång eller en 
myndighets möjligheter att genomföra en 
undersökning av straffrättslig eller discipli-
när art. 

d) Sekretess som omfattar kommersiell el-
ler industriell information, där sådan sekre-
tess skyddas i lag i syfte att skydda legitima 
ekonomiska intressen. Denna punkt skall 
inte hindra utlämnande av information om 
utsläpp som är av betydelse i miljöskydds-
hänseende. 

e) Immateriella rättigheter. 
f) Sekretess som omfattar personuppgifter 

eller akter om en fysisk person, om denna 
person inte har gett sitt medgivande till att 
informationen lämnas ut till allmänheten, 
om sådan sekretess gäller enligt nationell 
rätt. 

g) Tredje parts intressen, om den parten 
har tillhandahållit den begärda informatio-
nen frivilligt utan att vara skyldig att göra 
det enligt lag eller utan att kunna åläggas att 
göra det enligt lag, såvida inte parten i fråga 
har gett sitt medgivande till att informatio-
nen lämnas ut. 

h) Skydd av den miljö som informationen 
avser, till exempel parningsplatser för säll-
synta arter. 

Ovannämnda grunder för avslag skall tol-
kas restriktivt, varvid hänsyn skall tas till 
allmänhetens intresse av att informationen 
lämnas ut och huruvida informationen gäll-
er utsläpp i miljön. 

 
5. Om den begärda miljöinformationen 

inte finns hos den myndighet som sökan-
den vänt sig till skall myndigheten så 
snart som möjligt meddela sökanden hos 
vilken myndighet informationen kan sö-
kas eller vidarebefordra begäran till den 

tional law or customary practice, taking into 
account the public interest served by disclo-
sure.  

4. A request for environmental informa-
tion may be refused if the disclosure would 
adversely affect:  

(a) The confidentiality of the proceedings 
of public authorities, where such confiden-
tiality is provided for under national law;  

(b) International relations, national de-
fence or public security;  

(c) The course of justice, the ability of a 
person to receive a fair trial or the ability of 
a public authority to conduct an enquiry of 
a criminal or disciplinary nature;  

 
(d) The confidentiality of commercial and 

industrial information, where such confi-
dentiality is protected by law in order to 
protect a legitimate economic interest. 
Within this framework, information on 
emissions which is relevant for the protec-
tion of the environment shall be disclosed;  

(e) Intellectual property rights;  
(f) The confidentiality of personal data 

and/or files relating to a natural person 
where that person has not consented to the 
disclosure of the information to the public, 
where such confidentiality is provided for 
in national law;  

(g) The interests of a third party which 
has supplied the information requested 
without that party being under or capable of 
being put under a legal obligation to do so, 
and where that party does not consent to the 
release of the material; or  

 
(h) The environment to which the infor-

mation relates, such as the breeding sites of 
rare species.  

The aforementioned grounds for refusal 
shall be interpreted in a restrictive way, tak-
ing into account the public interest served 
by disclosure and taking into account 
whether the information requested relates to 
emissions into the environment.  

5. Where a public authority does not hold 
the environmental information requested, 
this public authority shall, as promptly as 
possible, inform the applicant of the public 
authority to which it believes it is possible 
to apply for the information requested or 
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myndigheten och meddela sökanden att så 
skett. 

6. Om det är möjligt att särskilja informa-
tion som enligt punkterna 3 c och 4 inte be-
höver lämnas utan att de undantagna infor-
mationens sekretess påverkas, skall varje 
part se till att myndigheterna lämnar ut res-
ten av den begärda informationen. 

 
 
7. Beslut om avslag på en begäran skall 

vara skriftligt om begäran är skriftlig eller 
om sökanden begär det. Beslutet skall inne-
hålla en motivering till avslaget och upp-
lysningar om det prövningsförfarande som 
föreskrivs i artikel 9. Beslutet skall lämnas 
så snart som möjligt, dock senast en månad 
efter det att begäran lämnades in,, om inte 
informationen är så komplicerad att tidsfris-
ten bör förlängas till högst två månader. 
Sökanden skall informeras om förlängning-
en och om skälen till den. 

 
8. Varje part får ge sina myndigheter till-

stånd att ta ut en avgift för att lämna ut in-
formation, men denna avgift får inte vara 
högre än vad som är rimligt. Myndigheter 
som avser att ta ut en sådan avgift skall till-
handahålla sökandena en förteckning över 
avgifterna och ange i vilka fall de kommer 
att tas ut eller inte tas ut, och i vilka fall av-
giften skall betalas i förskott. 

 
 
 

Artikel 5 

Insamling och spridning av miljöinforma-
tion 

1. Varje part skall se till 
a) att myndigheterna innehar och uppdate-

rar miljöinformation som är relevant för de-
ras verksamhet, 

b) att obligatoriska system införs som 
myndigheter fortlöpande förser myndighe-
terna med nödvändig information om före-
slagna och befintliga verksamheter som kan 
påverka miljön väsentligt, 

c) att, vid omedelbart hot mot människors 
hälsa eller miljön oberoende av om hotet 
kommer från mänsklig verksamhet eller har 

transfer the request to that authority and in-
form the applicant accordingly.  

6. Each Party shall ensure that, if informa-
tion exempted from disclosure under para-
graphs 3 (c) and 4 above can be separated 
out without prejudice to the confidentiality 
of the information exempted, public au-
thorities make available the remainder of 
the environmental information that has been 
requested.  

7. A refusal of a request shall be in writ-
ing if the request was in writing or the ap-
plicant so requests. A refusal shall state the 
reasons for the refusal and give information 
on access to the review procedure provided 
for in accordance with article 9. The refusal 
shall be made as soon as possible and at the 
latest within one month, unless the com-
plexity of the information justifies an exten-
sion of this period up to two months after 
the request. The applicant shall be informed 
of any extension and of the reasons justify-
ing it.  

8. Each Party may allow its public authori-
ties to make a charge for supplying informa-
tion, but such charge shall not exceed a rea-
sonable amount. Public authorities intending 
to make such a charge for supplying infor-
mation shall make available to applicants a 
schedule of charges which may be levied, 
indicating the circumstances in which they 
may be levied or waived and when the sup-
ply of information is conditional on the ad-
vance payment of such a charge.  
 

Article 5  

Collection and Dissemination of Environ-
mental Information 

1. Each Party shall ensure that:  
(a) Public authorities possess and update 

environmental information which is rele-
vant to their functions;  

(b) Mandatory systems are established so 
that there is an adequate flow of informa-
tion to public authorities about proposed 
and existing activities which may signifi-
cantly affect the environment;  

(c) In the event of any imminent threat to 
human health or the environment, whether 
caused by human activities or due to natural 
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naturliga orsaker, all information som gör 
det möjligt för allmänheten att förebygga 
eller begränsa skador och som finns hos en 
myndighet, omedelbart sprids till de delar 
av allmänheten som riskerar att drabbas. 

 
2. Varje part skall se till att myndigheter-

na inom ramen för den nationella lagstift-
ningen lämnar allmänheten miljöinforma-
tion på ett öppet sätt och att miljöinforma-
tion verkligen finns tillgänglig, bl.a. genom 
att 

a) ge allmänheten tillräcklig information 
om arten och omfattningen av den miljöin-
formation som finns hos myndigheten, hur 
miljöinformationen lämnas ut och görs till-
gänglig och hur man kan gå till väga för att 
få tag på den, 

 
b) vidta och upprätthålla praktiska åtgär-

der, t.ex. att 
i) ha förteckningar, register eller kartotek 

som är tillgängliga för allmänheten, 
ii) se till att tjänstemännen ger allmänhe-

ten stöd när den begär att få tillgång till in-
formation enligt denna konvention och 

iii) utse kontaktställen, och 
 
c) ge kostnadsfri tillgång till den miljöin-

formation som finns i förteckningar, regis-
ter eller kartotek som avses i b i . 

 
3. Varje part skall se till att miljöinforma-

tionen fortlöpande görs tillgänglig i elek-
troniska databaser som är lätt åtkomliga för 
allmänheten via allmänt tillgängliga telenät. 
Information som är tillgänglig i denna form 
bör omfatta  

a) sådana rapporter om tillståndet i miljön 
som avses i punkt 4,  

b) lagar och andra författningar om eller 
med anknytning till miljön, 

c) i förekommande fall riktlinjer, planer 
och program om eller med anknytning till 
miljön, och 

d) övrig information, i den mån tillgäng-
ligheten av sådan information i denna form 
skulle underlätta tillämpningen av den na-
tionella lagstiftning som införlivar denna 
konvention, under förutsättning att denna 
information redan finns tillgänglig i elek-
tronisk form. 

causes, all information which could enable 
the public to take measures to prevent or 
mitigate harm arising from the threat and is 
held by a public authority is disseminated 
immediately and without delay to members 
of the public who may be affected.  

2. Each Party shall ensure that, within the 
framework of national legislation, the way 
in which public authorities make environ-
mental information available to the public is 
transparent and that environmental informa-
tion is effectively accessible, inter alia, by:  

(a) Providing sufficient information to the 
public about the type and scope of envi-
ronmental information held by the relevant 
public authorities, the basic terms and con-
ditions under which such information is 
made available and accessible, and the 
process by which it can be obtained;  

(b) Establishing and maintaining practical 
arrangements, such as:  

(i) Publicly accessible lists, registers or 
files;  

(ii) Requiring officials to support the pub-
lic in seeking access to information under 
this Convention; and  

(iii) The identification of points of con-
tact; and  

(c) Providing access to the environmental 
information contained in lists, registers or 
files as referred to in subparagraph (b) (i) 
above free of charge.  

3. Each Party shall ensure that environ-
mental information progressively becomes 
available in electronic databases which are 
easily accessible to the public through pub-
lic telecommunications networks. Informa-
tion accessible in this form should include:  

(a) Reports on the state of the environ-
ment, as referred to in paragraph 4 below;  

(b) Texts of legislation on or relating to 
the environment;  

(c) As appropriate, policies, plans and 
programmes on or relating to the environ-
ment, and environmental agreements; and  

(d) Other information, to the extent that 
the availability of such information in this 
form would facilitate the application of na-
tional law implementing this Convention, 
provided that such information is already 
available in electronic form.  
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4. Varje part skall med jämna mellanrum 
som inte överstiger tre eller fyra år offent-
liggöra och sprida en nationell rapport om 
tillståndet i miljön, inbegripet information 
om miljöns kvalitet och miljöbelastningen. 

 
 
5. Varje part skall inom ramen för sin lag-

stiftning vidta åtgärder för att sprida bl.a. 
 
a) dokument om lagstiftning och politik, 

såsom dokument om strategier, riktlinjer, 
program och åtgärdsplaner rörande miljön 
samt sådana lägesrapporter om hur dessa 
genomförs som framställts på olika förvalt-
ningsnivåer, 

b) internationella fördrag, konventioner 
och avtal om miljöfrågor, och 

c) i förekommande fall andra viktiga in-
ternationella dokument om miljöfrågor. 

 
6. Varje part skall stimulera dem som ut-

övar verksamheter som har en betydande 
påverkan på miljön att regelbundet informe-
ra allmänheten om sina verksamheters och 
produkters miljöpåverkan, i förekommande 
fall genom frivillig miljömärkning eller 
miljörevision eller på annat sätt. 

 
7. Varje part skall 
a) offentliggöra alla fakta och analyser av 

fakta som parten anser relevanta och viktiga 
för utformningen av större miljöpolitiska 
förslag, 

b) offentliggöra, eller på annat sätt göra 
åtkomligt, tillgängligt material som förkla-
rar hur parten kommunicerar med allmän-
heten i frågor som omfattas av denna kon-
vention, och 

c) i lämplig form tillhandahålla informa-
tion om hur förvaltningen på alla nivåer 
fullgör sina offentliga uppgifter eller till-
handahåller offentliga tjänster åt allmänhe-
ten med avseende på miljön. 

8. Varje part skall se till att den produkt-
information som behövs görs tillgänglig för 
allmänheten på ett sådant sätt att konsumen-
terna kan göra välgrundade miljöval. 

 
 
9. Varje part skall vidta åtgärder för att 

gradvis införa, med hänsyn till internatio-

4. Each Party shall, at regular intervals 
not exceeding three or four years, publish 
and disseminate a national report on the 
state of the environment, including informa-
tion on the quality of the environment and 
information on pressures on the environ-
ment.  

5. Each Party shall take measures within 
the framework of its legislation for the pur-
pose of disseminating, inter alia:  

(a) Legislation and policy documents such 
as documents on strategies, policies, pro-
grammes and action plans relating to the 
environment, and progress reports on their 
implementation, prepared at various levels 
of government;  

(b) International treaties, conventions and 
agreements on environmental issues; and  

(c) Other significant international docu-
ments on environmental issues, as appropri-
ate.  

6. Each Party shall encourage operators 
whose activities have a significant impact 
on the environment to inform the public 
regularly of the environmental impact of 
their activities and products, where appro-
priate within the framework of voluntary 
eco-labelling or eco-auditing schemes or by 
other means.  

7. Each Party shall:  
(a) Publish the facts and analyses of facts 

which it considers relevant and important in 
framing major environmental policy pro-
posals;  

(b) Publish, or otherwise make accessible, 
available explanatory material on its deal-
ings with the public in matters falling 
within the scope of this Convention; and  

 
(c) Provide in an appropriate form infor-

mation on the performance of public func-
tions or the provision of public services re-
lating to the environment by government at 
all levels.  

8. Each Party shall develop mechanisms 
with a view to ensuring that sufficient 
product information is made available to the 
public in a manner which enables consum-
ers to make informed environmental 
choices.  

9. Each Party shall take steps to establish 
progressively, taking into account interna-
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nella processer där så är möjligt, ett enhet-
ligt landsomfattande system för inventering 
och registrering av föroreningar i en struk-
turerad databas som är åtkomlig för allmän-
heten och sammanställd genom standardise-
rad inrapportering. Ett sådant system kan 
omfatta tillförsel, utsläpp och överföring av 
vissa angivna ämnen och produkter, inbe-
gripet vatten-, energi- och resursanvänd-
ning, från vissa angivna verksamheter till 
olika miljöer och till platser för behandling 
och omhändertagande på den ursprungliga 
platsen eller på annan plats. 

10. Ingenting i denna artikel påverkar par-
ternas rätt att vägra att lämna ut viss miljö-
information i enlighet med artikel 4.3 och 
4.4. 

 
 

Artikel 6 

Allmänhetens deltagande i beslut om vissa 
verksamheter 

1. Varje part 
a) skall tillämpa bestämmelserna i denna 

artikel i fråga om beslut om huruvida såda-
na föreslagna verksamheter som anges i bi-
laga I skall tillåtas, 

b) skall i enlighet med sin nationella rätt 
även tillämpa bestämmelserna i denna arti-
kel på beslut om föreslagna verksamheter 
som inte anges i bilaga I och som kan ha 
betydande påverkan på miljön. Parterna 
skall för detta ändamål avgöra om den före-
slagna verksamheten omfattas av dessa be-
stämmelser, och 

c) kan, om det är föreskrivet i den natio-
nella rätten, i varje enskilt fall besluta att 
inte tillämpa bestämmelserna i denna artikel 
på föreslagna verksamheter som tjänar det 
nationella försvarets syften, om parten anser 
att en sådan tillämpning skulle inverka 
menligt på dessa syften. 

2. I beslutsprocesser om miljön skall den 
berörda allmänheten på ett tidigt och lämp-
ligt stadium informeras på ett effektivt sätt, 
antingen genom offentligt tillkännagivande 
eller i förekommande fall enskilt, bl.a. om 

 
a) den föreslagna verksamheten och den 

ansökan om vilken beslut skall fattas, 

tional processes where appropriate, a coher-
ent, nationwide system of pollution invento-
ries or registers on a structured, computer-
ized and publicly accessible database com-
piled through standardized reporting. Such 
a system may include inputs, releases and 
transfers of a specified range of substances 
and products, including water, energy and 
resource use, from a specified range of ac-
tivities to environmental media and to on-
site and offsite treatment and disposal sites.  

 
 
10. Nothing in this article may prejudice 

the right of Parties to refuse to disclose cer-
tain environmental information in accord-
ance with article 4, paragraphs 3 and 4.  
 
 

Article 6  

Public Participation in Decisions on 
Specific Activities 

1. Each Party:  
(a) Shall apply the provisions of this art-

icle with respect to decisions on whether to 
permit proposed activities listed in annex I;  

 
(b) Shall, in accordance with its national 

law, also apply the provisions of this article 
to decisions on proposed activities not listed 
in annex I which may have a significant ef-
fect on the environment. To this end, Par-
ties shall determine whether such a pro-
posed activity is subject to these provisions; 
and  

(c) May decide, on a case-by-case basis if 
so provided under national law, not to apply 
the provisions of this article to proposed ac-
tivities serving national defence purposes, if 
that Party deems that such application 
would have an adverse effect on these pur-
poses.  

2. The public concerned shall be in-
formed, either by public notice or individu-
ally as appropriate, early in an environ-
mental decision-making procedure, and in 
an adequate, timely and effective manner, 
inter alia, of:  

(a) The proposed activity and the applica-
tion on which a decision will be taken;  
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b) vilka slags beslut som kan komma att 
fattas eller om förslaget till beslut, 

c) vilken myndighet som ansvarar för be-
slutet, 

d) den tänkta beslutsprocessen, inbegri-
pet, om sådan information kan lämnas, in-
formation om 

i) när beslutsprocessen påbörjas, 
ii) allmänhetens möjligheter att delta, 
 
iii) tid och plats för planerad offentlig ut-

frågning, 
iv) till vilken myndighet man kan vända 

sig för att få relevant information och var 
sådan information finns tillgänglig för all-
mänhetens granskning, 

 
v) vilken berörd myndighet eller annat of-

fentligt organ som tar emot synpunkter eller 
frågor samt inom vilken tid synpunkterna 
eller frågorna tas emot, 

 
vi) vilken miljöinformation av betydelse 

om den föreslagna verksamheten som finns 
tillgänglig, och 

e) huruvida verksamheten är föremål för 
en nationell eller gränsöverskridande miljö-
konsekvensbeskrivning. 

3. Varje etapp i förfarandet för allmänhe-
tens deltagande i beslutsprocessen skall inne-
hålla rimliga tidsfrister som är tillräckligt 
långa för att allmänheten skall kunna infor-
meras i enlighet med punkt 2 och i praktiken 
kunna förbereda sig och delta på ett menings-
fullt sätt 

4. Varje part skall sörja för att allmänhe-
tens deltagande sker på ett tidigt stadium, 
när alla alternativ är möjliga och allmänhe-
ten kan delta på ett meningsfullt sätt. 

5. Varje part bör i förekommande fall 
uppmuntra potentiella sökande att innan de 
ansöker om tillstånd göra klart för sig vil-
ken allmänhet som berörs, inleda diskussio-
ner med den och informera om syftet med 
sin ansökan. 

6. Varje part skall kräva att de behöriga 
myndigheterna, på begäran när detta krävs 
enligt nationell rätt, ger den berörda all-
mänheten möjlighet att kostnadsfritt och så 
snart informationen blir tillgänglig ta del av 
all information som är av betydelse för den 
beslutsprocess som avses i denna artikel 

(b) The nature of possible decisions or the 
draft decision;  

(c) The public authority responsible for 
making the decision;  

(d) The envisaged procedure, including, 
as and when this information can be pro-
vided:  

(i) The commencement of the procedure;  
(ii) The opportunities for the public to 

participate;  
(iii) The time and venue of any envisaged 

public hearing;  
(iv) An indication of the public authority 

from which relevant information can be ob-
tained and where the relevant information 
has been deposited for examination by the 
public;  

(v) An indication of the relevant public 
authority or any other official body to 
which comments or questions can be sub-
mitted and of the time schedule for trans-
mittal of comments or questions; and  

(vi) An indication of what environmental 
information relevant to the proposed activ-
ity is available; and  

(e) The fact that the activity is subject to a 
national or transboundary environmental 
impact assessment procedure.  

3. The public participation procedures 
shall include reasonable time-frames for the 
different phases, allowing sufficient time 
for informing the public in accordance with 
paragraph 2 above and for the public to 
prepare and participate effectively during 
the environmental decision-making.  

4. Each Party shall provide for early pub-
lic participation, when all options are open 
and effective public participation can take 
place.  

5. Each Party should, where appropriate, 
encourage prospective applicants to identify 
the public concerned, to enter into discus-
sions, and to provide information regarding 
the objectives of their application before 
applying for a permit.  

6. Each Party shall require the competent 
public authorities to give the public con-
cerned access for examination, upon request 
where so required under national law, free 
of charge and as soon as it becomes avail-
able, to all information relevant to the deci-
sion-making referred to in this article that is 
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och som finns tillgänglig under den tid för-
farandet för allmänhetens medverkan pågår, 
vilket dock inte skall påverka parternas rätt 
att vägra att lämna ut vissa uppgifter i en-
lighet med artikel 4.3 och 4.4. Informatio-
nen skall, utan att det påverkar bestämmel-
serna i artikel 4, omfatta minst 

a) en beskrivning av den föreslagna verk-
samhetens lokalisering samt fysiska och 
tekniska egenskaper, inbegripet en upp-
skattning av förväntade restprodukter och 
utsläpp, 

b) en beskrivning av den föreslagna verk-
samhetens betydande påverkan på miljön, 

 
c) en beskrivning av planerade åtgärder 

avsedda att förebygga eller minska miljö-
påverkan, utsläppen inbegripna, 

d) en icke-teknisk sammanfattning av 
ovanstående, 

e) en översikt över de huvudalternativ 
som sökanden överväger, 

f) i enlighet med den nationella lagstift-
ningen, de viktigaste rapporter och yttran-
den som hade lämnats till myndigheten vid 
den tidpunkt då den berörda allmänheten 
skall informeras i enlighet med punkt 2. 

7. Allmänhetens deltagande i beslutspro-
cessen skall innefatta en möjlighet att skrift-
ligen eller, i förekommande fall, vid en of-
fentlig utfrågning eller ett offentligt möte 
med sökanden, lämna alla synpunkter, upp-
lysningar, analyser eller åsikter som den an-
ser vara av betydelse för den föreslagna 
verksamheten. 

8. Varje part skall se till att det i beslutet 
tas vederbörlig hänsyn till vad som fram-
kommit vid allmänhetens deltagande. 

9. Varje part skall se till att allmänheten 
informeras på föreskrivet sätt om beslutet så 
snart det har fattats av myndigheten. Varje 
part skall göra beslutstexten tillgänglig för 
allmänheten tillsammans med skäl och 
överväganden som beslutet är grundat på. 

 
 
10. Varje part skall se till att bestämmel-

serna i punkterna 2�9 i denna artikel också 
tillämpas i lämpliga fall när en myndighet 
omprövar eller uppdaterar villkoren för den 
verksamhet som avses i punkt 1. 

 

available at the time of the public participa-
tion procedure, without prejudice to the 
right of Parties to refuse to disclose certain 
information in accordance with article 4, 
paragraphs 3 and 4. The relevant informa-
tion shall include at least, and without 
prejudice to the provisions of article 4:  

(a) A description of the site and the 
physical and technical characteristics of the 
proposed activity, including an estimate of 
the expected residues and emissions;  

 
(b) A description of the significant effects 

of the proposed activity on the environ-
ment;  

(c) A description of the measures envis-
aged to prevent and/or reduce the effects, 
including emissions;  

(d) A non-technical summary of the 
above;  

(e) An outline of the main alternatives 
studied by the applicant; and  

(f) In accordance with national legisla-
tion, the main reports and advice issued to 
the public authority at the time when the 
public concerned shall be informed in ac-
cordance with paragraph 2 above.  

7. Procedures for public participation 
shall allow the public to submit, in writing 
or, as appropriate, at a public hearing or in-
quiry with the applicant, any comments, in-
formation, analyses or opinions that it con-
siders relevant to the proposed activity.  

 
 
8. Each Party shall ensure that in the deci-

sion due account is taken of the outcome of 
the public participation.  

9. Each Party shall ensure that, when the 
decision has been taken by the public au-
thority, the public is promptly informed of 
the decision in accordance with the appro-
priate procedures. Each Party shall make 
accessible to the public the text of the deci-
sion along with the reasons and considera-
tions on which the decision is based.  

10. Each Party shall ensure that, when a 
public authority reconsiders or updates the 
operating conditions for an activity referred 
to in paragraph 1, the provisions of para-
graphs 2 to 9 of this article are applied mu-
tatis mutandis, and where appropriate.  
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11. Varje part skall inom ramen för sin 
nationella rätt i möjlig och lämplig ut-
sträckning tillämpa bestämmelserna i denna 
artikel på beslut om huruvida den skall tillå-
ta avsiktlig utsättning av genetiskt modifie-
rade organismer i miljön. 

 
Artikel 7 

Allmänhetens deltagande i utarbetandet av 
planer, program och riktlinjer avseende 

miljön 

Varje part skall, sedan den har försett 
allmänheten med nödvändig information, 
vidta praktiska eller andra åtgärder för att 
allmänheten inom öppna och rimliga ramar 
skall kunna delta i utarbetandet av planer 
och program avseende miljön. Inom dessa 
ramar skall artikel 6.3, 6.4 och 6.8 tilläm-
pas. Den behöriga myndigheten skall med 
beaktande av syftet med denna konvention 
fastställa vilken allmänhet som får delta. 
Varje part skall i lämplig utsträckning be-
möda sig om att ge allmänheten möjlighet 
att delta i utarbetandet av riktlinjer avseen-
de miljön. 

 
 
 

Artikel 8 

Allmänhetens deltagande i utarbetandet  
av lagar och andra författningar  

 
 
Varje part skall sträva efter att främja ett 

effektivt deltagande från allmänhetens sida 
på ett lämpligt stadium och medan det fort-
farande finns alternativ närmyndigheterna 
utarbetar lagar och andra författningar som 
kan ha en betydande miljöpåverkan. För det 
ändamålet skall följande åtgärder vidtas: 

 
 
a) Tillräcklig tid för ett effektivt delta-

gande bör fastställas. 
b) Förslag till regler bör offentliggöras el-

ler på annat sätt göras tillgängliga för all-
mänheten. 

c) Allmänheten bör ges tillfälle att yttra 

11. Each Party shall, within the frame-
work of its national law, apply, to the extent 
feasible and appropriate, provisions of this 
article to decisions on whether to permit the 
deliberate release of genetically modified 
organisms into the environment.  
 

Article 7  

Public Participation Concerning Plans, 
Programmes and Policies Relating to the 

Environment  

Each Party shall make appropriate practi-
cal and/or other provisions for the public to 
participate during the preparation of plans 
and programmes relating to the environ-
ment, within a transparent and fair frame-
work, having provided the necessary infor-
mation to the public. Within this frame-
work, article 6, paragraphs 3, 4 and 8, shall 
be applied. The public which may partici-
pate shall be identified by the relevant pub-
lic authority, taking into account the objec-
tives of this Convention. To the extent ap-
propriate, each Party shall endeavour to 
provide opportunities for public participa-
tion in the preparation of policies relating to 
the environment. 

 
Article 8  

Public Participation the Preparation of  
Executive Regulations and/or Generally 
Applicable Legally Binding Normative  

Instruments  

Each Party shall strive to promote effect-
ive public participation at an appropriate 
stage, and while options are still open, dur-
ing the preparation by public authorities of 
executive regulations and other generally 
applicable legally binding rules that may 
have a significant effect on the environ-
ment. To this end, the following steps 
should be taken: 

(a) Time-frames sufficient for effective 
participation should be fixed; 

(b) Draft rules should be published or 
otherwise made publicly available; and  

 
(c) The public should be given the oppor-
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sig direkt eller genom representativa rådgi-
vande organ. 

Vad som framkommit under allmänhetens 
deltagande skall i möjligaste mån beaktas. 

 
Artikel 9 

Tillgång till rättslig prövning 

1. Varje part skall inom ramen för sin na-
tionella lagstiftning se till att den som anser 
att hans eller hennes begäran om informa-
tion enligt artikel 4 har lämnats utan avse-
ende, felaktigt avslagits helt eller delvis, be-
svarats otillräckligt eller på annat sätt inte 
har behandlats i enlighet med bestämmel-
serna i den artikeln, kan få detta prövat av 
domstol eller något annat oberoende och 
opartiskt organ som inrättats genom lag. 

 
I de fall en part föreskriver en sådan dom-

stolsprövning skall den se till att den berör-
da personen även har rätt till ett snabbt lag-
stadgat förfarande, avgiftsfritt eller till en 
låg avgift, för att få sin sak omprövad av 
myndigheten eller prövad av ett annat obe-
roende och opartiskt organ än en domstol. 

 
Slutgiltiga beslut enligt denna punkt skall 

vara bindande för den myndighet som för-
varar informationen. Motiveringen skall 
vara skriftlig, åtminstone när tillgång till in-
formation nekas enligt denna punkt. 

2. Varje part skall inom ramen för sin na-
tionella lagstiftning se till att den berörda 
allmänhet 

a) som har ett tillräckligt intresse eller, 
 
b) som hävdar att en rättighet kränks, när 

detta utgör en förutsättning enligt en parts 
förvaltningsprocessrättsliga lagstiftning,  

har rätt att få den materiella och formella 
giltigheten av ett beslut, en handling eller 
en underlåtenhet som omfattas av artikel 6 
eller, om detta föreskrivs i nationell rätt och 
utan att det påverkar tillämpningen av punkt 
3, andra tillämpliga bestämmelserna i denna 
konvention prövad av domstol eller något 
annat oberoende och opartiskt organ som 
inrättats genom lag.  

Vad som utgör tillräckligt intresse och 
kränkning av en rättighet skall avgöras i en-

tunity to comment, directly or through rep-
resentative consultative bodies. 

The result of the public participation shall 
be taken into account as far as possible. 

 
Article 9  

Access to Justice  

1. Each Party shall, within the framework 
of its national legislation, ensure that any 
person who considers that his or her request 
for information under article 4 has been ig-
nored, wrongfully refused, whether in part 
or in full, inadequately answered, or other-
wise not dealt with in accordance with the 
provisions of that article, has access to a re-
view procedure before a court of law or an-
other independent and impartial body estab-
lished by law. 

In the circumstances where a Party pro-
vides for such a review by a court of law, it 
shall ensure that such a person also has ac-
cess to an expeditious procedure established 
by law that is free of charge or inexpensive 
for reconsideration by a public authority or 
review by an independent and impartial 
body other than a court of law. 

Final decisions under this paragraph 1 
shall be binding on the public authority 
holding the information. Reasons shall be 
stated in writing, at least where access to in-
formation is refused under this paragraph. 

2. Each Party shall, within the framework 
of its national legislation, ensure that mem-
bers of the public concerned  

(a) Having a sufficient interest or, alter-
natively, 

(b) Maintaining impairment of a right, 
where the administrative procedural law of 
a Party requires this as a precondition,  

have access to a review procedure before a 
court of law and/or another independent and 
impartial body established by law, to chal-
lenge the substantive and procedural legality 
of any decision, act or omission subject to 
the provisions of article 6 and, where so pro-
vided for under national law and without 
prejudice to paragraph 3 below, of other 
relevant provisions of this Convention. 

What constitutes a sufficient interest and 
impairment of a right shall be determined in 



 Nr 122 
  

 

1613

lighet med nationell rätt och i överens-
stämmelse med målet att ge den berörda 
allmänheten en omfattande tillgång till 
rättslig prövning inom ramen för denna 
konvention. Icke-statliga organisationer 
som uppfyller de krav som avses i artikel 
2.5 skall för detta ändamål anses ha ett så-
dant tillräckligt intresse som avses i a. Så-
dana organisationer skall även anses ha rät-
tigheter som kan kränkas i den mening som 
avses i b. 

 
Bestämmelserna i denna punkt skall inte 

utesluta möjligheten att en förvaltnings-
myndighet gör en preliminär prövning, och 
skall inte heller påverka kravet att saken får 
prövas i domstol först efter det att de admi-
nistrativa prövningsförfarandena är uttöm-
da, om den nationella rätten innehåller ett 
sådant krav. 

3. Varje part skall dessutom, utan att det 
påverkar tillämpningen av de prövningsför-
faranden som avses i punkterna 1 och 2, se 
till att den allmänhet som uppfyller eventu-
ella kriterier i nationell rätt har rätt att få 
handlingar och underlåtenheter av personer 
och myndigheter som strider mot den natio-
nella miljölagstiftningen prövade av dom-
stol eller i administrativ ordning. 

 
4. De förfaranden som avses i punkterna 

13 skall, utan att det påverkar tillämp-
ningen av punkt 1, erbjuda tillräckliga och 
effektiva rättsmedel, inbegripet föreläggan-
den där så är lämpligt, och vara objektiva, 
rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kost-
samma. Beslut som fattas enligt denna arti-
kel skall meddelas eller registreras skriftli-
gen. Beslut av domstol och, när så är möj-
ligt, av andra organ, skall vara tillgängliga 
för allmänheten. 

5. För att göra bestämmelserna i denna ar-
tikel ännu effektivare skall varje part se till 
att allmänheten informeras om tillgången 
till prövning i domstol eller i administrativ 
ordning, och överväga att införa lämpliga 
stödåtgärder som kan undanröja eller mins-
ka ekonomiska och andra hinder för utnytt-
jandet av tillgången till rättslig prövning. 

 
 
 

accordance with the requirements of na-
tional law and consistently with the objec-
tive of giving the public concerned wide 
access to justice within the scope of this 
Convention. To this end, the interest of any 
non-governmental organization meeting the 
requirements referred to in article 2, para-
graph 5, shall be deemed sufficient for the 
purpose of subparagraph (a) above. Such 
organizations shall also be deemed to have 
rights capable of being impaired for the 
purpose of subparagraph (b) above. 

The provisions of this paragraph 2 shall 
not exclude the possibility of a preliminary 
review procedure before an administrative 
authority and shall not affect the require-
ment of exhaustion of administrative review 
procedures prior to recourse to judicial re-
view procedures, where such a requirement 
exists under national law. 

3. In addition and without prejudice to the 
review procedures referred to in paragraphs 
1 and 2 above, each Party shall ensure that, 
where they meet the criteria, if any, laid 
down in its national law, members of the 
public have access to administrative or ju-
dicial procedures to challenge acts and 
omissions by private persons and public 
authorities which contravene provisions of 
its national law relating to the environment. 

4. In addition and without prejudice to 
paragraph 1 above, the procedures referred 
to in paragraphs 1, 2 and 3 above shall pro-
vide adequate and effective remedies, in-
cluding injunctive relief as appropriate, and 
be fair, equitable, timely and not prohibi-
tively expensive. Decisions under this art-
icle shall be given or recorded in writing. 
Decisions of courts, and whenever possible 
of other bodies, shall be publicly accessible. 

 
5. In order to further the effectiveness of 

the provisions of this article, each Party 
shall ensure that information is provided to 
the public on access to administrative and 
judicial review procedures and shall con-
sider the establishment of appropriate 
assistance mechanisms to remove or reduce 
financial and other barriers to access to jus-
tice. 
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Artikel 10 

Parternas möten 

1. Parterna skall kallas till ett första möte 
senast ett år efter dagen för ikraftträdandet 
av denna konvention. Därefter skall parter-
na hålla ett ordinarie möte minst en gång 
vartannat år, om inte parterna beslutar an-
nat, eller på skriftlig begäran av en part, un-
der förutsättning att denna begäran stöds av 
minst en tredjedel av parterna inom sex 
månader efter det att begäran har delgivits 
alla parter av exekutivsekreteraren i Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för 
Europa. 

 
2. Parterna skall vid sina möten fortlö-

pande granska genomförandet av denna 
konvention på grundval av regelbundna 
rapporter från parterna och skall för detta 
ändamål 

a) granska riktlinjer, lagar och metoder 
för tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgången 
till rättslig prövning i miljöfrågor i syfte att 
ytterligare förbättra dessa, 

 
b) utbyta information om den erfarenhet 

som vunnits vid slutande och genomförande 
av bilaterala och multilaterala avtal eller 
andra överenskommelser som är tillämpliga 
för syftet med denna konvention och där en 
eller flera av parterna är part, 

 
c) när det är lämpligt anlita tillämpliga 

organ i Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa och andra behöriga 
internationella organ och särskilda kommit-
téer i alla frågor som är av betydelse för att 
uppnå denna konventions syften, 

d) inrätta biträdande organ om det anses 
nödvändigt, 

e) vid behov utarbeta protokoll till denna 
konvention, 

f) överväga och anta förslag till ändringar 
i denna konvention i enlighet med bestäm-
melserna i artikel 14, 

g) överväga och vidta varje ytterligare åt-
gärd som kan behövas för att uppnå denna 
konventions syften, 

 

Article 10  

Meeting of the Parties  

1. The first meeting of the Parties shall be 
convened no later than one year after the 
date of the entry into force of this Conven-
tion. Thereafter, an ordinary meeting of the 
Parties shall be held at least once every two 
years, unless otherwise decided by the Par-
ties, or at the written request of any Party, 
provided that, within six months of the re-
quest being communicated to all Parties by 
the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe, the said request is 
supported by at least one third of the Par-
ties. 

2. At their meetings, the Parties shall keep 
under continuous review the implementa-
tion of this Convention on the basis of regu-
lar reporting by the Parties, and, with this 
purpose in mind, shall: 

(a) Review the policies for and legal and 
methodological approaches to access to in-
formation, public participation in decision-
making and access to justice in environ-
mental matters, with a view to further im-
proving them; 

(b) Exchange information regarding ex-
perience gained in concluding and imple-
menting bilateral and multilateral agree-
ments or other arrangements having rele-
vance to the purposes of this Convention 
and to which one or more of the Parties are 
a party; 

(c) Seek, where appropriate, the services 
of relevant ECE bodies and other competent 
international bodies and specific commit-
tees in all aspects pertinent to the achieve-
ment of the purposes of this Convention; 

 
(d) Establish any subsidiary bodies as 

they deem necessary; 
(e) Prepare, where appropriate, protocols 

to this Convention; 
(f) Consider and adopt proposals for 

amendments to this Convention in accor-
dance with the provisions of article 14; 

(g) Consider and undertake any additional 
action that may be required for the 
achievement of the purposes of this Con-
vention; 



 Nr 122 
  

 

1615

h) vid sitt första möte överväga och enhäl-
ligt anta arbetsordning för sina möten och 
för de biträdande organens möten, 

 
i) vid sitt första möte gå igenom erfaren-

heterna från genomförandet av bestämmel-
serna i artikel 5.9 och överväga vilka åtgär-
der som krävs för att ytterligare utveckla 
det system som avses i den punkten, med 
beaktande av internationella processer och 
framsteg, inbegripet utarbetandet av ett 
lämpligt instrument för upprättande av re-
gister eller förteckningar över utsläpp och 
överföring av föroreningar som skulle kun-
na bifogas denna konvention. 

3. Parterna får vid sina möten om nöd-
vändigt överväga att med enhällighet fatta 
ekonomiska beslut. 

4. Förenta nationerna, dess fackorgan och 
Internationella atomenergiorganet samt var-
je stat eller regional organisation för eko-
nomisk integration som enligt artikel 17 har 
rätt att underteckna denna konvention, men 
som inte är part i denna konvention, och 
varje mellanstatlig organisation som har 
behörighet på de områden som avses i den-
na konvention skall ha rätt att delta som ob-
servatör vid parternas möten. 

 
5. Varje enskild organisation som har be-

hörighet på de områden som avses i denna 
konvention och som har meddelat exekutiv-
sekreteraren i Förenta nationernas ekono-
miska kommission för Europa att den öns-
kar vara representerad vid ett av parternas 
möten skall ha rätt att delta som observatör 
om inte minst en tredjedel av de parter som 
är närvarande vid mötet invänder mot detta. 

6. För punkterna 4 och 5 ovan skall de 
procedurregler som avses i punkt 2 h inne-
hålla praktiska föreskrifter om tillträdesför-
farandet och andra dit hörande villkor. 

 
 

Artikel 11 

Rösträtt 

1. Med undantag av bestämmelserna i 
punkt 2 skall varje part i denna konvention 
ha en röst. 

 

(h) At their first meeting, consider and by 
consensus adopt rules of procedure for their 
meetings and the meetings of subsidiary 
bodies; 

(i) At their first meeting, review their ex-
perience in implementing the provisions of 
article 5, paragraph 9, and consider what 
steps are necessary to develop further the 
system referred to in that paragraph, taking 
into account international processes and de-
velopments, including the elaboration of an 
appropriate instrument concerning pollution 
release and transfer registers or inventories 
which could be annexed to this Convention. 

 
3. The Meeting of the Parties may, as 

necessary, consider establishing financial 
arrangements on a consensus basis. 

4. The United Nations, its specialized 
agencies and the International Atomic En-
ergy Agency, as well as any State or re-
gional economic integration organization 
entitled under article 17 to sign this Con-
vention but which is not a Party to this 
Convention, and any intergovernmental or-
ganization qualified in the fields to which 
this Convention relates, shall be entitled to 
participate as observers in the meetings of 
the Parties. 

5. Any non-governmental organization, 
qualified in the fields to which this Conven-
tion relates, which has informed the Execu-
tive Secretary of the Economic Commission 
for Europe of its wish to be represented at a 
meeting of the Parties shall be entitled to 
participate as an observer unless at least one 
third of the Parties present in the meeting 
raise objections. 

6. For the purposes of paragraphs 4 and 5 
above, the rules of procedure referred to in 
paragraph 2 (h) above shall provide for 
practical arrangements for the admittance 
procedure and other relevant terms. 
 

Article 11  

Right to Vote 

1. Except as provided for in paragraph 2 
below, each Party to this Convention shall 
have one vote. 
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2. Regionala organisationer för ekono-
misk integration skall i frågor inom sina 
behörighetsområden utöva sin rösträtt med 
det antal röster som motsvarar antalet med-
lemsstater i organisation som är parter i 
denna konvention. Sådana organisationer 
skall inte utöva sin rösträtt om deras med-
lemsstater utövar sin, och vice versa. 

 
 

Artikel 12 

Sekretariat 

Exekutivsekreteraren i Ekonomiska kom-
missionen för Europa skall utföra följande 
sekretariatsuppgifter: 

a) Sammankalla till och förbereda av par-
ternas möten. 

b) Till parterna översändarapporter och 
annan information som erhålls i enlighet 
med bestämmelserna i denna konvention. 

 
c) Utföra andra uppgifter som parterna 

kan komma att bestämma. 
 

Artikel 13 

Bilagor 

Bilagorna till denna konvention skall ut-
göra en integrerad del av konventionen. 

 
Artikel 14 

Ändringar i konventionen 

1. Varje part kan föreslå ändringar i denna 
konvention. 

2. Texten till varje föreslagen ändring i 
denna konvention skall skriftligen meddelas 
till exekutivsekreteraren i Ekonomiska 
kommissionen för Europa, som skall vida-
rebefordra den till samtliga parter minst 90 
dagar före det möte vid vilket parterna före-
slås anta ändringen. 

3. Parterna skall göra sitt yttersta för att 
uppnå enhällighet om varje föreslagen änd-
ring i denna konvention. Om alla ansträng-
ningar att uppnå enhällighet har uttömts och 
ingen överenskommelse har träffats, skall 
ändringen som en sista utväg antas med tre 

2. Regional economic integration organi-
zations, in matters within their compe-
tence, shall exercise their right to vote with 
a number of votes equal to the number of 
their member States which are Parties to 
this Convention. Such organizations shall 
not exercise their right to vote if their 
member States exercise theirs, and vice 
versa. 
 

Article 12  

Secretariat  

The Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe shall carry out the 
following secretariat functions: 

(a) The convening and preparing of meet-
ings of the Parties; 

(b) The transmission to the Parties of re-
ports and other information received in ac-
cordance with the provisions of this Con-
vention; and  

(c) Such other functions as may be deter-
mined by the Parties. 
 

Article 13  

Annexes  

The annexes to this Convention shall con-
stitute an integral part thereof. 
 

Article 14  

Amendments to the Convention  

1. Any Party may propose amendments to 
this Convention. 

2. The text of any proposed amendment to 
this Convention shall be submitted in writ-
ing to the Executive Secretary of the Eco-
nomic Commission for Europe, who shall 
communicate it to all Parties at least ninety 
days before the meeting of the Parties at 
which it is proposed for adoption. 

3. The Parties shall make every effort to 
reach agreement on any proposed amend-
ment to this Convention by consensus. If all 
efforts at consensus have been exhausted, 
and no agreement reached, the amendment 
shall as a last resort be adopted by a three-
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fjärdedelars röstmajoritet bland de vid mö-
tet närvarande och röstande parterna. 

4. Ändringar i denna konvention som an-
tas i enlighet med punkt 3 skall av deposita-
rien delges alla parter för ratifikation, god-
kännande eller godtagande. Andra ändring-
ar i denna konvention än ändringar i en bi-
laga skall träda i kraft för de parter som har 
ratificerat, godkänt eller godtagit dem 90 
dagar efter det att depositarien underrätta-
des om att de har ratificerats, godkänts eller 
godtagits av minst tre fjärdedelar av dessa 
parter. De träder därefter i kraft för varje 
annan part 90 dagar efter det att denna part 
deponerade sitt ratifikations-, godkännande- 
eller godtagandeinstrument rörande änd-
ringarna. 

 
5. Varje part som inte kan godkänna en 

ändring i en bilaga till denna konvention 
skall skriftligen meddela depositarien detta 
inom tolv månader från den dag då medde-
landet om antagandet översändes. Deposita-
rien skall utan dröjsmål meddela alla parter 
varje sådant meddelande som mottagits. En 
part kan när som helst ersätta sitt tidigare 
meddelande med ett godtagande och änd-
ringarna i en sådan bilaga träder i kraft för 
den parten när ett godtagandeinstrument 
deponeras hos depositarien. 

6. Efter utgången av en period om tolv må-
nader från den dag då depositarien översände 
ändringen i en bilaga enligt punkt 4 träder 
den i kraft för de parter som inte har lämnat 
något meddelande till depositarien i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 5, under förut-
sättning att högst en tredjedel av parterna har 
lämnat ett sådant meddelande. 

 
 
7. I denna artikel avses med närvarande 

och röstande parter de parter som är närva-
rande och som avger en ja- eller en nejröst. 

 
 

Artikel 15 

Övervakning av efterlevnaden 

Parterna skall vid sitt möte med enhällig-
het fastställa valfria icke-konfronterande, 
icke-rättsliga och rådgivande former för 

fourths majority vote of the Parties present 
and voting at the meeting. 

4. Amendments to this Convention 
adopted in accordance with paragraph 3 
above shall be communicated by the De-
positary to all Parties for ratification, ap-
proval or acceptance. Amendments to this 
Convention other than those to an annex 
shall enter into force for Parties having rati-
fied, approved or accepted them on the 
ninetieth day after the receipt by the De-
positary of notification of their ratification, 
approval or acceptance by at least three 
fourths of these Parties. Thereafter they 
shall enter into force for any other Party on 
the ninetieth day after that Party deposits its 
instrument of ratification, approval or ac-
ceptance of the amendments. 

5. Any Party that is unable to approve an 
amendment to an annex to this Convention 
shall so notify the Depositary in writing 
within twelve months from the date of the 
communication of the adoption. The De-
positary shall without delay notify all Par-
ties of any such notification received. A 
Party may at any time substitute an accept-
ance for its previous notification and, upon 
deposit of an instrument of acceptance with 
the Depositary, the amendments to such an 
annex shall become effective for that Party. 

6. On the expiry of twelve months from 
the date of its communication by the De-
positary as provided for in paragraph 4 
above an amendment to an annex shall be-
come effective for those Parties which have 
not submitted a notification to the Deposi-
tary in accordance with the provisions of 
paragraph 5 above, provided that not more 
than one third of the Parties have submitted 
such a notification. 

7. For the purposes of this article, �Parties 
present and voting� means Parties present 
and casting an affirmative or negative vote. 
 
 

Article 15  

Review of Compliance  

The Meeting of the Parties shall establish, 
on a consensus basis, optional arrangements 
of a non-confrontational, non-judicial and 



 Nr 122 
  

 

1618

övervakning av efterlevnaden av bestäm-
melserna i denna konvention. Dessa åtgär-
der skall göra det möjligt för allmänheten 
att delta och får omfatta möjligheten att ta 
hänsyn till meddelanden från allmänheten i 
frågor som rör denna konvention. 

 
 

Artikel 16 

Tvistlösning 

1. Om tvist uppstår mellan två eller flera 
parter om tolkningen eller tillämpningen av 
denna konvention, skall de försöka lösa den 
genom förhandling eller varje annan form 
av tvistlösning som är godtagbar för parter-
na i tvisten. 

2. När en part undertecknar, ratificerar, 
godtar, godkänner eller ansluter sig till den-
na konvention, eller när som helst därefter, 
kan den i en skriftlig förklaring till deposi-
tarien meddela att den i en tvist som inte 
lösts i enlighet med punkt 1 godtar ett eller 
båda av de följande sätten att lösa tvisten 
som obligatoriska i förhållande till varje 
part som godtar samma förpliktelse: 

a) Hänskjutande av tvisten till Internatio-
nella domstolen. 

b) Skiljedom i enlighet med det förfaran-
de som anges i bilaga II. 

3. Om parterna i tvisten har godtagit de 
båda sätt att lösa tvisten som anges i punkt 
2, får tvisten hänskjutas endast till Interna-
tionella domstolen, om inte parterna kom-
mer överens om annat. 

 
 

Artikel 17 

Undertecknande 

Denna konvention skall stå öppen för un-
dertecknande i Århus (Danmark) den 25 
juni 1998 och därefter i Förenta nationernas 
högkvarter i New York till och med den 21 
december 1998, av stater som är medlem-
mar i Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa och stater som har 
rådgivande status vid Ekonomiska kommis-
sionen för Europa enligt punkterna 8 och 11 
i Ekonomiska och sociala rådets resolution 

consultative nature for reviewing compli-
ance with the provisions of this Convention. 
These arrangements shall allow for appro-
priate public involvement and may include 
the option of considering communications 
from members of the public on matters re-
lated to this Convention. 
 

Article 16  

Settlement of Disputes  

1. If a dispute arises between two or more 
Parties about the interpretation or applica-
tion of this Convention, they shall seek a 
solution by negotiation or by any other 
means of dispute settlement acceptable to 
the parties to the dispute. 

2. When signing, ratifying, accepting, ap-
proving or acceding to this Convention, or 
at any time thereafter, a Party may declare 
in writing to the Depositary that, for a dis-
pute not resolved in accordance with para-
graph 1 above, it accepts one or both of the 
following means of dispute settlement as 
compulsory in relation to any Party accept-
ing the same obligation: 

(a) Submission of the dispute to the Inter-
national Court of Justice; 

(b) Arbitration in accordance with the 
procedure set out in annex II. 

3. If the parties to the dispute have ac-
cepted both means of dispute settlement re-
ferred to in paragraph 2 above, the dispute 
may be submitted only to the International 
Court of Justice, unless the parties agree 
otherwise. 

 
Article 17  

Signature  

This Convention shall be open for signa-
ture at Aarhus (Denmark) on 25 June 1998, 
and thereafter at United Nations Headquar-
ters in New York until 21 December 1998, 
by States members of the Economic Com-
mission for Europe as well as States having 
consultative status with the Economic 
Commission for Europe pursuant to para-
graphs 8 and 11 of Economic and Social 
Council resolution 36 (IV) of 28 March 
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36 (IV) av den 28 mars 1947 samt av regio-
nala organisationer för ekonomisk integra-
tion sammansatta av suveräna stater som är 
medlemmar i Ekonomiska kommissionen 
för Europa, till vilka dess medlemsstater har 
överlåtit behörigheten i de frågor som regle-
ras i denna konvention, inbegripet behörig-
heten att sluta avtal i dessa frågor. 

 
Artikel 18 

Depositarie 

Förenta nationernas generalsekreterare 
skall vara depositarie för denna konvention. 

 
 

Artikel 19 

Ratifikation, godtagande, godkännande och 
anslutning 

1. Denna konvention skall vara föremål 
för ratifikation, godtagande eller godkän-
nande av signatärstater och organisationer 
för regional ekonomisk integration. 

2. Denna konvention skall stå öppen för 
anslutning från och med den 22 december 
1998 av de stater och regionala organisatio-
ner för ekonomisk integration som avses i 
artikel 17. 

3. Andra stater än de som avses i punkt 2 
som är medlemmar i Förenta nationerna får 
ansluta sig till konventionen efter godkän-
nande vid parternas möte. 

 
4. Varje organisation som avses i artikel 

17 och som blir part i denna konvention 
utan att någon av dess medlemsstater är part 
skall vara bunden av alla förpliktelser enligt 
denna konvention. Om en eller flera av en 
sådan organisations medlemsstater är part i 
denna konvention, skall organisationen och 
dess medlemsstater besluta om vilket an-
svar var och en skall ha för att fullgöra av 
sina åtaganden enligt konventionen. I såda-
na fall skall organisationen och medlems-
staterna inte ha rätt att samtidigt utöva sina 
rättigheter enligt denna konvention. 

 
5. De regionala organisationer för eko-

nomisk integration som avses i artikel 17 

1947, and by regional economic integration 
organizations constituted by sovereign 
States members of the Economic Commis-
sion for Europe to which their member 
States have transferred competence over 
matters governed by this Convention, in-
cluding the competence to enter into treaties 
in respect of these matters. 

 
Article 18  

Depositary  

The Secretary-General of the United Na-
tions shall act as the Depositary of this 
Convention. 
 

Article 19  

Ratification, Acceptance, Approval and Ac-
cession  

1. This Convention shall be subject to 
ratification, acceptance or approval by sig-
natory States and regional economic inte-
gration organizations. 

2. This Convention shall be open for ac-
cession as from 22 December 1998 by the 
States and regional economic integration 
organizations referred to in article 17. 

 
3. Any other State, not referred to in 

paragraph 2 above, that is a Member of the 
United Nations may accede to the Conven-
tion upon approval by the Meeting of the 
Parties. 

4. Any organization referred to in article 
17 which becomes a Party to this Conven-
tion without any of its member States being 
a Party shall be bound by all the obligations 
under this Convention. If one or more of 
such an organization�s member States is a 
Party to this Convention, the organization 
and its member States shall decide on their 
respective responsibilities for the perform-
ance of their obligations under this Conven-
tion. In such cases, the organization and the 
member States shall not be entitled to exer-
cise rights under this Convention concur-
rently. 

5. In their instruments of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, the re-
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skall i sina ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrument upp-
ge omfattningen av sin behörighet i de frå-
gor som regleras i denna konvention. Dessa 
organisationer skall även informera deposi-
tarien om varje väsentlig ändring i omfatt-
ningen av deras behörighet. 

 
 

Artikel 20 

Ikraftträdande 

1. Denna konvention träder i kraft 90 da-
gar från den dag då det 16:e ratifikations-, 
godtagande-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrumentet deponerades. 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall ett 
instrument som deponeras av en regional 
organisation för ekonomisk integration inte 
medräknas utöver dem som deponeras av de 
stater som är medlemmar i denna organisa-
tion. 

3. För varje stat eller organisation som 
avses i artikel 17 och som ratificerar, godtar 
eller godkänner denna konvention eller an-
sluter sig till den efter det att det 16:e ratifi-
kations-, godtagande-, godkännande- eller 
anslutningsinstrumentet har deponerats, trä-
der konventionen i kraft 90 dagar från den 
dag då en sådan stat eller organisation de-
ponerade sitt ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutningsinstrument. 

 
Artikel 21 

Frånträde 

En part kan när som helst efter utgången 
av tre år räknat från den dag då denna kon-
vention trädde i kraft för en part frånträda 
konventionen genom ett skriftligt medde-
lande till depositarien. Ett sådant frånträde 
träder i kraft 90 dagar från den dag då de-
positarien tog emot meddelandet. 

 
 

Artikel 22 

Autentiska texter 

Originalet till denna konvention, vars 

gional economic integration organizations 
referred to in article 17 shall declare the ex-
tent of their competence with respect to the 
matters governed by this Convention. These 
organizations shall also inform the Deposi-
tary of any substantial modification to the 
extent of their competence. 
 
 

Article 20  

Entry into Force  

1. This Convention shall enter into force 
on the ninetieth day after the date of deposit 
of the sixteenth instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 

2. For the purposes of paragraph 1 above, 
any instrument deposited by a regional eco-
nomic integration organization shall not be 
counted as additional to those deposited by 
States members of such an organization. 

 
3. For each State or organization referred 

to in article 17 which ratifies, accepts or 
approves this Convention or accedes thereto 
after the deposit of the sixteenth instrument 
of ratification, acceptance, approval or ac-
cession, the Convention shall enter into 
force on the ninetieth day after the date of 
deposit by such State or organization of its 
instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession. 
 

Article 21  

Withdrawal  

At any time after three years from the 
date on which this Convention has come 
into force with respect to a Party, that Party 
may withdraw from the Convention by giv-
ing written notification to the Depositary. 
Any such withdrawal shall take effect on 
the ninetieth day after the date of its receipt 
by the Depositary. 

 
Article 22  

Authentic Texts  

The original of this Convention, of which 
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engelska, franska och ryska texter är lika 
giltiga, skall deponeras hos Förenta natio-
nernas generalsekreterare. 

 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat denna konvention. 

 
Som skedde i Århus, Danmark, den 25 

juni 1998. 

the English, French and Russian texts are 
equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Na-
tions. 
 

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed, being duly authorized thereto, have 
signed this Convention. 
 

DONE at Aarhus (Denmark), this twenty-
fifth day of June, one thousand nine hun-
dred and ninety-eight. 
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BILAGA I 

FÖRTECKNING ÖVER VERKSAM-
HETER SOM AVSES I ARTIKEL 6.1 a 

 
1. Energisektorn 
� Mineralolje- och gasraffinaderier. 
� Anläggningar för förgasning eller kon-

densering. 
� Värmekraftverk och andra förbrän-

ningsanläggningar med en tillförd effekt på 
50 megawatt (MW) eller mer. 

� Koksverk. 
� Kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, 

inbegripet demontering och avveckling av 
sådana kärnreaktorer eller reaktorer1 (utom 
forskningsanläggningar som producerar och 
omvandlar klyvbara och fertila material och 
vilkas maximala kapacitet inte överstiger 1 
kW kontinuerlig termisk last). 

 
� Anläggningar för upparbetning av ut-

bränt kärnbränsle. 
� Anläggningar som är avsedda 
� för framställning eller anrikning av 

kärnbränsle, 
� för behandling av utbränt kärnbränsle 

eller högradioaktivt avfall, 
� för slutförvaring av utbränt kärnbräns-

le, 
� enbart för slutförvaring av radioaktivt 

avfall, 
� enbart för lagring (planerad för mer än 

10 år) av utbränt kärnbränsle eller radioak-
tivt avfall på annan plats än produktions-
platsen. 

2. Produktion och omvandling av metaller 
� Anläggningar för rostning och sintring 

av metallhaltig malm, inbegripet svavelhal-
tig malm. 

� Anläggningar för framställning av rå-
järn eller stål (primär eller sekundär smält-
ning), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, med en kapacitet som överstiger 
2,5 ton per timme. 

� Anläggningar för behandling av järn-
baserade metaller: 

ANNEX I 
 

LIST OF ACTIVITIES REFERRED TO 
IN ARTICLE 6, PARAGRAPH 1 (a) 

 
1. Energy sector: 
� Mineral oil and gas refineries; 
� Installations for gasification and lique-

faction; 
� Thermal power stations and other 

combustion installations with a heat input 
of 50 megawatts (MW)or more; 

� Coke ovens; 
� Nuclear power stations and other nu-

clear reactors including the dismantling or 
decommissioning of such power stations or 
reactors 1/ (except research installations for 
the production and conversion of fission-
able and fertile materials whose maximum 
power does not exceed 1 kW continuous 
thermal load); 

� Installations for the reprocessing of ir-
radiated nuclear fuel; 

� Installations designed: 
� For the production or enrichment of 

nuclear fuel; 
� For the processing of irradiated nu-

clear fuel or high-level radioactive waste; 
� For the final disposal of irradiated nu-

clear fuel; 
� Solely for the final disposal of radio-

active waste; 
� Solely for the storage (planned for 

more than 10 years) of irradiated nuclear 
fuels or radioactive waste in a different site 
than the production site. 

2. Production and processing of metals: 
� Metal ore (including sulphide ore) 

roasting or sintering installations; 
 
� Installations for the production of pig-

iron or steel (primary or secondary fusion) 
including continuous casting, with a capac-
ity exceeding 2.5 tons per hour; 

 
� Installations for the processing of fer-

rous metals: 
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i) Genom varmvalsning med en kapacitet 
som överstiger 20 bruttoton stål per timme. 

ii) Genom hammarsmide där slagkraften 
per hammare överstiger 50 kJ och där den 
använda värmeeffekten överstiger 20 MW. 

 
iii) Genom anbringande av skyddsbelägg-

ningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 2 bruttoton stål per timme. 

� Järn- och stålgjuterier med en produk-
tionskapacitet som överstiger 20 ton per 
dygn. 

� Anläggningar 
i) för produktion av icke-järnmetaller ut-

ifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial 
genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer, 

ii) för smältning, inklusive framställning 
av legeringsmetaller, av icke-järnmetaller, 
inklusive återvinningsprodukter (färskning, 
formgjutning, etc.), med en smältningska-
pacitet som överstiger 4 ton per dygn för 
bly och kadmium eller 20 ton per dygn för 
övriga metaller. 

� Anläggningar för ytbehandling av me-
taller och plaster som använder en elektro-
lytisk eller kemisk process där behand-
lingsbaden har en volym som överstiger 30 
m3. 

3. Mineralindustri 
� Anläggningar för framställning av 

klinker (cement) i roterugn med en produk-
tionskapacitet som överstiger 500 ton per 
dygn eller av kalk i roterugn med en pro-
duktionskapacitet som överstiger 50 ton per 
dygn, eller av klinker (cement) eller kalk i 
andra typer av ugnar med en produktions-
kapacitet som överstiger 50 ton per dygn. 

� Anläggningar för produktion av asbest 
och för tillverkning av asbestbaserade pro-
dukter. 

� Anläggningar för tillverkning av glas, 
inklusive sådana som är avsedda för till-
verkning av glasfibrer, med en smältnings-
kapacitet som överstiger 20 ton per dygn. 

� Anläggningar för smältning av minera-
ler, inklusive sådana för framställning av 
mineralull med en smältningskapacitet som 
överstiger 20 ton per dygn. 

� Anläggningar för tillverkning av ke-
ramiska produkter genom bränning, i syn-
nerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 

(i) Hot-rolling mills with a capacity ex-
ceeding 20 tons of crude steel per hour; 

(ii) Smitheries with hammers the energy 
of which exceeds 50 kilojoules per hammer, 
where the calorific power used exceeds 20 
MW; 

(iii) Application of protective fused metal 
coats with an input exceeding 2 tons of 
crude steel per hour; 

� Ferrous metal foundries with a produc-
tion capacity exceeding 20 tons per day; 

 
� Installations: 
(i) For the production of non-ferrous 

crude metals from ore, concentrates or sec-
ondary raw materials by metallurgical, 
chemical or electrolytic processes; 

(ii) For the smelting, including the alloy-
ing, of non-ferrous metals, including recov-
ered products (refining, foundry casting, 
etc.), with a melting capacity exceeding 4 
tons per day for lead and cadmium or 20 
tons per day for all other metals; 

 
� Installations for surface treatment of 

metals and plastic materials using an elec-
trolytic or chemical process where the vol-
ume of the treatment vats exceeds 30 m3. 

 
3. Mineral industry: 
� Installations for the production of ce-

ment clinker in rotary kilns with a produc-
tion capacity exceeding 500 tons per day or 
lime in rotary kilns with a production ca-
pacity exceeding 50 tons per day or in other 
furnaces with a production capacity exceed-
ing 50 tons per day; 

 
� Installations for the production of as-

bestos and the manufacture of asbestos-
based products; 

� Installations for the manufacture of 
glass including glass fibre with a melting 
capacity exceeding 20 tons per day; 

 
� Installations for melting mineral sub-

stances including the production of mineral 
fibres with a melting capacity exceeding 20 
tons per day; 

� Installations for the manufacture of ce-
ramic products by firing, in particular roof-
ing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 
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stengods eller porslin, med en produktions-
kapacitet som överstiger 75 ton per dygn 
och/eller med en ugnskapacitet som över-
stiger 4 m3 och med en satsningstäthet på 
mer än 300 kg per m3. 

4. Kemisk industri: Med produktion enligt 
de verksamhetskategorier som ingår i denna 
punkt avses tillverkning av de ämnen eller 
ämnesgrupper som förtecknas i a�g där 
tillverkningen omfattar kemiska reaktioner 
och sker i industriell skala. 

a) Fabriker för framställning av organiska 
ämnen, som t.ex. 

i) kolväten (linjära eller cykliska, mättade 
eller omättade, alifatiska eller aromatiska), 

 
ii) organiska föreningar, särskilt alkoho-

ler, aldehyder, ketoner, karbonsyror, estrar, 
acetater, etrar, peroxider, epoxihartser,  

 
iii) organiska svavelföreningar, 
iv) organiska kväveföreningar, särskilt 

aminer, amider, nitroföreningar, nitro- eller 
nitratföreningar, nitriler, cyanater, isocyana-
ter, 

v) fosfororganiska föreningar, 
vi) halogenerade kolväten, 
vii) metallorganiska föreningar, 
viii) plaster och andra polymerer (poly-

merer, syntetfibrer och regenererad cellulo-
sa), 

ix) syntetgummi, 
x) färgämnen och pigment, 
xi) ytaktiva ämnen. 
b) Kemiska fabriker för framställning av 

oorganiska baskemikalier och andra orga-
niska ämnen, såsom 

i) gaser, som t.ex. ammoniak, klor eller 
klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, 
svavelföreningar, kväveoxider, väte, sva-
veldioxid, karbonylklorid (fosgen),  

 
ii) syror, såsom kromsyra, fluorvätesyra, 

fosforsyra, salpetersyra, saltsyra, svavelsy-
ra, oleum, svavelsyrlighet, 

 
iii) baser, såsom ammoniumhydroxid, ka-

liumhydroxid, natriumhydroxid,  
iv) salter, såsom ammoniumklorid, kali-

umklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbo-
nat, perborat, silvernitrat, 

v) icke-metaller, metalloxider eller andra 

stoneware or porcelain, with a production 
capacity exceeding 75 tons per day, and/or 
with a kiln capacity exceeding 4 m3 and 
with a setting density per kiln exceeding 
300 kg/m3. 

4. Chemical industry: Production within 
the meaning of the categories of activities 
contained in this paragraph means the pro-
duction on an industrial scale by chemical 
processing of substances or groups of sub-
stances listed in subparagraphs (a) to (g): 

(a) Chemical installations for the produc-
tion of basic organic chemicals, such as: 

(i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, 
saturated or unsaturated, aliphatic or aro-
matic); 

(ii) Oxygen-containing hydrocarbons such 
as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic 
acids, esters, acetates, ethers, peroxides, ep-
oxy resins; 

(iii) Sulphurous hydrocarbons; 
(iv) Nitrogenous hydrocarbons such as 

amines, amides, nitrous compounds, nitro 
compounds or nitrate compounds, nitriles, 
cyanates, isocyanates; 

(v) Phosphorus-containing hydrocarbons; 
(vi) Halogenic hydrocarbons; 
(vii) Organometallic compounds; 
(viii) Basic plastic materials (polymers, 

synthetic fibres and cellulose-based fibres); 
 
(ix) Synthetic rubbers; 
(x) Dyes and pigments; 
(xi) Surface-active agents and surfactants; 
(b) Chemical installations for the produc-

tion of basic inorganic chemicals, such as: 
 
(i) Gases, such as ammonia, chlorine or 

hydrogen chloride, fluorine or hydrogen 
fluoride, carbon oxides, sulphur com-
pounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur 
dioxide, carbonyl chloride; 

(ii) Acids, such as chromic acid, hydro-
fluoric acid, phosphoric acid, nitric acid, 
hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum, 
sulphurous acids; 

(iii) Bases, such as ammonium hydroxide, 
potassium hydroxide, sodium hydroxide; 

(iv) Salts, such as ammonium chloride, 
potassium chlorate, potassium carbonate, 
sodium carbonate, perborate, silver nitrate; 

(v) Non-metals, metal oxides or other in-
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oorganiska föreningar, såsom kalciumkar-
bid, kisel, kiselkarbid. 

c) Anläggningar för framställning av göd-
ningsmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium (enkla eller sammansatta gödnings-
medel). 

d) Anläggningar för framställning av 
lantbruks- eller skogsbrukskemiska och be-
kämpningsmedel. 

e) Anläggningar för eller biologisk till-
verkning av läkemedel genom kemiska eller 
biologiska processer. 

f) Anläggningar för framställning av 
sprängämnen. 

g) Anläggningar där kemisk eller biolo-
gisk bearbetning används för framställning 
av fodertillsatser innehållande protein, fer-
mentationsprodukter och andra proteinpro-
dukter. 

5. Avfallshantering 
� Anläggningar för förbränning, återvin-

ning, kemisk behandling eller deponering 
av farligt avfall. 

� Anläggningar för förbränning av 
kommunalt avfall med en kapacitet som 
överstiger 3 ton per timme. 

� Anläggningar för omhändertagande av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 50 ton per dygn. 

� Deponier som tar emot mer än 10 ton 
avfall per dygn eller med en total kapacitet 
som överstiger 25 000 ton, med undantag 
för avfallsdeponier för inert avfall. 

6. Anläggningar för rening av avloppsvat-
ten med en kapacitet som överstiger 
150 000 personekvivalenter. 

7. Industriella anläggningar för 
a) framställning av pappersmassa av trä 

eller liknande fibrösa material, 
b) framställning av papper och kartong 

där produktionskapaciteten överstiger 20 
ton per dygn. 

8. a) Anläggning av järnvägslinjer för 
fjärrtrafik samt flygplatser2 med en ban-
längd av 2 100 m eller mer. 

b) Anläggning av motorvägar och motor-
trafikleder.3 

c) Anläggning av en ny väg med fyra eller 
fler filer, eller uträtning och/eller breddning 
av befintlig väg med två eller färre filer för 
att få fyra eller fler filer, där en sådan väg, 
eller ett uträtat och/eller breddat avsnitt, 

organic compounds such as calcium car-
bide, silicon, silicon carbide; 

(c) Chemical installations for the produc-
tion of phosphorous-, nitrogen- or potas-
sium-based fertilizers (simple or compound 
fertilizers); 

(d) Chemical installations for the produc-
tion of basic plant health products and of 
biocides; 

(e) Installations using a chemical or bio-
logical process for the production of basic 
pharmaceutical products; 

(f) Chemical installations for the produc-
tion of explosives; 

(g) Chemical installations in which 
chemical or biological processing is used 
for the production of protein feed additives, 
ferments and other protein substances. 

 
5. Waste management: 
� Installations for the incineration, re-

covery, chemical treatment or landfill of 
hazardous waste; 

� Installations for the incineration of 
municipal waste with a capacity exceeding 
3 tons per hour; 

� Installations for the disposal of non-
hazardous waste with a capacity exceeding 
50 tons per day; 

� Landfills receiving more than 10 tons 
per day or with a total capacity exceeding 
25 000 tons, excluding landfills of inert 
waste. 

6. Waste-water treatment plants with a 
capacity exceeding 150 000 population 
equivalent. 

7. Industrial plants for the: 
(a) Production of pulp from timber or 

similar fibrous materials; 
(b) Production of paper and board with a 

production capacity exceeding 20 tons per 
day. 

8. (a) Construction of lines for long-distance 
railway traffic and of airports 2/ with a basic 
runway length of 2 100 m or more; 

(b) Construction of motorways and ex-
press roads; 3/  

(c) Construction of a new road of four or 
more lanes, or realignment and/or widening 
of an existing road of two lanes or less so as 
to provide four or more lanes, where such 
new road, or realigned and/or widened sec-
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skulle bli en sammanhängande vägsträcka 
på 10 km eller mer. 

9. a) Inre vattenvägar och insjöhamnar 
som medger trafik med fartyg på mer än 
1 350 ton. 

b) Hamnar, kajer för lastning och lossning 
med landförbindelse och uthamnar (utom 
färjelägen) som kan ta fartyg på över 1 350 
ton. 

10. System för avledning eller artificiell 
tillförsel av grundvatten, där den årliga av-
ledda eller tillförda vattenmängden uppgår 
till eller överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

 
11. a) Anläggningar för överföring av vat-

tenresurser mellan flodområden, där denna 
överföring syftar till att förhindra eventuell 
vattenbrist och där den överförda vatten-
mängden överstiger 100 miljoner kubikme-
ter per år. 

b) I alla andra fall anläggningar för över-
föring av vattenresurser mellan flodområ-
den, när den genomsnittliga genomström-
ningen i avledningsområdet över flera år 
överstiger 2 000 miljoner kubikmeter per år 
och den överförda vattenmängden översti-
ger 5 procent av denna genomströmning. 

I båda fallen är överföring av dricksvatten 
i vattenledningar undantagen. 

12. Utvinning av råolja och naturgas för 
kommersiella ändamål, när den utvunna 
mängden överstiger 500 ton per dygn för 
olja och 500 000 kubikmeter per dygn för 
gas. 

13. Dammar och andra anläggningar av-
sedda för uppdämning eller permanent lag-
ring av vatten, där den nya eller tillkomna 
uppdämda eller lagrade vattenmängden 
överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

14. Rörledningar för transport av gas, olja 
eller kemikalier med en diameter av mer än 
800 mm och en längd av mer än 40 km. 

15. Anläggningar för djurhållning av fjä-
derfä eller svin med mer än  

a) 40 000 platser för fjäderfä, 
b) 2 000 platser för slaktsvin avsedda för 

produktion (> 30 kg), eller 
c) 750 platser för suggor. 
16. Stenbrott eller dagbrott vars yta över-

stiger 25 hektar, eller torvutvinning, när ut-
vinningsplatsens yta överstiger 150 hektar. 

 

tion of road, would be 10 km or more in a 
continuous length. 

9. (a) Inland waterways and ports for 
inland-waterway traffic which permit the 
passage of vessels of over 1 350 tons; 

(b) Trading ports, piers for loading and 
unloading connected to land and outside 
ports (excluding ferry piers) which can take 
vessels of over 1 350 tons. 

10. Groundwater abstraction or artificial 
groundwater recharge schemes where the 
annual volume of water abstracted or re-
charged is equivalent to or exceeds 10 mil-
lion cubic metres. 

11. (a) Works for the transfer of water re-
sources between river basins where this 
transfer aims at preventing possible short-
ages of water and where the amount of wa-
ter transferred exceeds 100 million cubic 
metres/year; 

(b) In all other cases, works for the trans-
fer of water resources between river basins 
where the multiannual average flow of the 
basin of abstraction exceeds 2 000 million 
cubic metres/year and where the amount of 
water transferred exceeds 5% of this flow. 

 
In both cases transfers of piped drinking 

water are excluded. 
12. Extraction of petroleum and natural 

gas for commercial purposes where the 
amount extracted exceeds 500 tons/day in 
the case of petroleum and 500 000 cubic 
metres/day in the case of gas. 

13. Dams and other installations designed 
for the holding back or permanent storage 
of water, where a new or additional amount 
of water held back or stored exceeds 10 
million cubic metres. 

14. Pipelines for the transport of gas, oil 
or chemicals with a diameter of more than 
800 mm and a length of more than 40 km. 

15. Installations for the intensive rearing 
of poultry or pigs with more than: 

(a) 40 000 places for poultry; 
(b) 2 000 places for production pigs (over 

30 kg); or  
(c) 750 places for sows. 
16. Quarries and opencast mining where 

the surface of the site exceeds 25 hectares, 
or peat extraction, where the surface of the 
site exceeds 150 hectares. 
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17. Anläggning av luftledningar för elekt-
risk energi med en spänning av minst 220 
kV och en längd av mer än 15 km. 

18. Anläggningar för lagring av olja, pe-
trokemiska och kemiska produkter med en 
kapacitet av minst 200 000 ton. 

19. Andra verksamheter 
� Anläggningar för förbehandling (tvätt-

ning, blekning, mercerisering) eller för 
färgning av fibrer eller textilier där behand-
lingskapaciteten överstiger 10 ton per dygn. 

� Garverier för en produktion av mer än 
12 ton produkter per dygn. 

 
� a) Slakterier för en produktion baserad 

på en slaktvikt som överstiger 50 ton per 
dygn. 

b) Behandling och framställning, avsedd 
för produktion av livsmedel av 

i) animaliska råvaror (förutom mjölk) för 
en produktion av mer än 75 ton slutproduk-
ter per dygn, 

ii) vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton slutprodukter per dygn 
(kvartalsmedelvärde). 

 
c) Behandling och framställning av 

mjölkprodukter baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn (årsmedelvärde). 

 
� Anläggningar för destruering eller 

återvinning av slaktkroppar och animaliskt 
avfall med en produktion baserad på mer än 
10 ton per dygn. 

� Anläggningar för ytbehandling av ma-
terial, föremål eller produkter och som an-
vänder organiska lösningsmedel, i synner-
het för appretering, tryckning, bestrykning, 
avfettning, vattenskyddsbehandling, lim-
ning, målning, rengöring eller impregne-
ring, med en förbrukning av lösningsmedel 
på mer än 150 kg per timme eller mer än 
200 ton per år. 

� Anläggningar för framställning av kol 
(hårdbränd) eller av grafitelektroder genom 
förbränning eller grafitisering. 

20. All verksamhet som inte anges i punk-
terna 1�19, men där allmänhetens delta-
gande är föreskrivet enligt ett förfarande för 
bedömning av miljöpåverkan i enlighet med 
den nationella lagstiftningen. 

21. Bestämmelsen i artikel 6.1 a i denna 

17. Construction of overhead electrical 
power lines with a voltage of 220 kV or 
more and a length of more than 15 km. 

18. Installations for the storage of petro-
leum, petrochemical, or chemical products 
with a capacity of 200 000 tons or more. 

19. Other activities: 
� Plants for the pretreatment (operations 

such as washing, bleaching, mercerization) 
or dyeing of fibres or textiles where the 
treatment capacity exceeds 10 tons per day; 

� Plants for the tanning of hides and 
skins where the treatment capacity exceeds 
12 tons of finished products per day; 

� (a) Slaughterhouses with a carcass 
production capacity greater than 50 tons per 
day; 

(b) Treatment and processing intended for 
the production of food products from: 

(i) Animal raw materials (other than milk) 
with a finished product production capacity 
greater than 75 tons per day; 

(ii) Vegetable raw materials with a fin-
ished product production capacity greater 
than 300 tons per day (average value on a 
quarterly basis); 

(c) Treatment and processing of milk, the 
quantity of milk received being greater than 
200 tons per day (average value on an an-
nual basis); 

� Installations for the disposal or recy-
cling of animal carcasses and animal waste 
with a treatment capacity exceeding 10 tons 
per day; 

� Installations for the surface treatment 
of substances, objects or products using or-
ganic solvents, in particular for dressing, 
printing, coating, degreasing, waterproof-
ing, sizing, painting, cleaning or impregnat-
ing, with a consumption capacity of more 
than 150 kg per hour or more than 200 tons 
per year; 

 
� Installations for the production of car-

bon (hard-burnt coal) or electrographite by 
means of incineration or graphitization. 

20. Any activity not covered by para-
graphs 1�19 above where public participa-
tion is provided for under an environmental 
impact assessment procedure in accordance 
with national legislation. 

21. The provision of article 6, paragraph 1 
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konvention gäller inte något av ovanstående 
projekt som bedrivs uteslutande eller hu-
vudsakligen för att forska, utveckla och 
prova nya metoder eller produkter under 
mindre än två år, om de inte kan antas med-
föra betydande skadliga verkningar på mil-
jön eller hälsan. 

22. Varje förändring eller utökning av 
verksamheter som i sig uppfyller de kriteri-
er eller gränsvärden som anges i denna bi-
laga skall omfattas av artikel 6.1 a i denna 
konvention. Varje annan förändring eller 
utökning av verksamheter skall omfattas av 
artikel 6.1 b i denna konvention.  

 
 
Anmärkningar 
1) Kärnkraftverk och andra kärnreaktorer 

upphör att vara sådana anläggningar när allt 
kärnbränsle och alla andra radioaktivt ned-
smittade delar har avlägsnats slutgiltigt från 
anläggningsområdet. 

 
2) I denna konvention avses med �flyg-

plats� en flygplats som överensstämmer 
med definitionen i 1944 års Chicagokon-
vention om upprättandet av Internationella 
civila luftfartsorganisationen (bilaga 14). 

 
3) I denna konvention avses med �motor-

trafikled� en väg som överensstämmer med 
definitionen i Europeiska överenskommelse 
om huvudleder för internationell trafik 
(AGR) av den 15 november 1975 . 

(a) of this Convention, does not apply to 
any of the above projects undertaken exclu-
sively or mainly for research, development 
and testing of new methods or products for 
less than two years unless they would be 
likely to cause a significant adverse effect 
on environment or health. 

22. Any change to or extension of activi-
ties, where such a change or extension in it-
self meets the criteria/thresholds set out in 
this annex, shall be subject to article 6, 
paragraph 1 (a) of this Convention. Any 
other change or extension of activities shall 
be subject to article 6, paragraph 1 (b) of 
this Convention. 

 
Notes  
1/ Nuclear power stations and other nu-

clear reactors cease to be such an installa-
tion when all nuclear fuel and other radio-
actively contaminated elements have been 
removed permanently from the installation 
site. 

2/ For the purposes of this Convention, 
�airport� means an airport which complies 
with the definition in the 1944 Chicago 
Convention setting up the International 
Civil Aviation Organization (Annex 14). 

 
3/ For the purposes of this Convention, 

�express road� means a road which com-
plies with the definition in the European 
Agreement on Main International Traffic 
Arteries of 15 November 1975. 
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BILAGA II 

SKILJEDOM 
 

1. Om en tvist hänskjuts till skiljedom i 
enlighet med artikel 16.2 i denna konven-
tion, skall en part eller parterna meddela 
sekretariatet vilken fråga som är föremål för 
skiljedom och särskilt ange de artiklar i 
denna konvention vilkas tolkning och till-
lämpning tvisten gäller. Sekretariatet skall 
vidarebefordra den sålunda erhållna infor-
mationen till alla parter i denna konvention. 

 
2. Skiljedomstolen skall bestå av tre le-

damöter. Kärandeparten eller kärandepar-
terna och den andra parten eller parterna i 
tvisten skall utse en skiljedomare, och de 
två skiljedomare som utsetts på detta sätt 
skall gemensamt utse den tredje skiljedo-
maren, som skall vara skiljedomstolens ord-
förande. Den senare får inte vara medborga-
re i något land som är part i tvisten och inte 
heller ha fast hemvist inom något av dessa 
parters områden, vara anställd av någon av 
dem eller ha befattat sig med målet i någon 
annan egenskap. 

3. Om skiljedomstolens ordförande inte 
har utsetts inom två månader efter det att 
den andra skiljedomaren har utsetts, skall 
exekutivsekreteraren för Ekonomiska 
kommissionen för Europa på begäran av en 
av parterna i tvisten utse ordföranden inom 
ytterligare två månader. 

 
4. Om en av parterna i tvisten inte utnäm-

ner en skiljedomare inom två månader efter 
mottagandet av anmodan, kan den andra 
parten underrätta exekutivsekreteraren för 
Ekonomiska kommissionen för Europa, 
som skall utse skiljedomstolens ordförande 
inom en tid av ytterligare två månader. Ef-
ter utnämningen skall skiljedomstolens ord-
förande anmoda den part som inte utsett 
någon skiljedomare att göra detta inom två 
månader. Om den parten inte gör detta inom 
den tiden, skall ordföranden underrätta exe-
kutivsekreteraren för Ekonomiska kommis-

ANNEX II 
 

ARBITRATION 
 

1. In the event of a dispute being submit-
ted for arbitration pursuant to article 16, 
paragraph 2, of this Convention, a party or 
parties shall notify the secretariat of the 
subject matter of arbitration and indicate, in 
particular, the articles of this Convention 
whose interpretation or application is at is-
sue. The secretariat shall forward the in-
formation received to all Parties to this 
Convention. 

2. The arbitral tribunal shall consist of 
three members. Both the claimant party or 
parties and the other party or parties to the 
dispute shall appoint an arbitrator, and the 
two arbitrators so appointed shall designate 
by common agreement the third arbitrator, 
who shall be the president of the arbitral 
tribunal. The latter shall not be a national of 
one of the parties to the dispute, nor have 
his or her usual place of residence in the 
territory of one of these parties, nor be em-
ployed by any of them, nor have dealt with 
the case in any other capacity. 

3. If the president of the arbitral tribunal 
has not been designated within two months 
of the appointment of the second arbitrator, 
the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe shall, at the request 
of either party to the dispute, designate the 
president within a further two-month pe-
riod. 

4. If one of the parties to the dispute does 
not appoint an arbitrator within two months 
of the receipt of the request, the other party 
may so inform the Executive Secretary of 
the Economic Commission for Europe, who 
shall designate the president of the arbitral 
tribunal within a further two-month period. 
Upon designation, the president of the arbi-
tral tribunal shall request the party which 
has not appointed an arbitrator to do so 
within two months. If it fails to do so within 
that period, the president shall so inform the 
Executive Secretary of the Economic 
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sionen för Europa, som skall göra denna ut-
nämning inom ytterligare två månader. 

 
5. Skiljedomstolen skall meddela sitt be-

slut i enlighet med internationell rätt och 
bestämmelserna i denna konvention. 

6. En skiljedomstol tillsatt enligt bestäm-
melserna i denna bilaga skall upprätta sin 
egen arbetsordning. 

7. Skiljedomstolens beslut både vad gäller 
processordning och innehåll skall fattas 
med enkel majoritet bland ledamöterna. 

8. Domstolen får vidta alla lämpliga åt-
gärder för att fastställa fakta. 

9. Parterna i tvisten skall underlätta skil-
jedomstolens arbete och skall särskilt med 
alla tillgängliga medel 

 
a) förse den med alla nödvändiga hand-

lingar, ge den allt nödvändigt bistånd och 
alla nödvändiga upplysningar, 

b) göra det möjligt för domstolen att vid 
behov inkalla vittnen eller experter och 
uppta deras vittnesmål. 

10. Parterna och skiljedomarna skall 
skydda alla konfidentiella uppgifter som de 
får i förtroende under skiljedomstolens för-
handlingar. 

11. Skiljedomstolen kan, på begäran av 
någon av parterna, rekommendera tillfälliga 
skyddsåtgärder. 

12. Om en av parterna i tvisten underlåter 
att inställa sig inför skiljedomstolen eller att 
föra sin talan, kan den andra parten begära 
att skiljedomstolen fortsätter förfarandet 
och avger sitt slutliga beslut. Om någon av 
parterna uteblir eller underlåter att föra sin 
talan, skall detta inte utgöra något hinder 
för förfarandet. 

13. Skiljedomstolen kan pröva och beslu-
ta om motyrkanden som direkt härrör från 
den sak som är föremål för tvist. 

14. Om inte skiljedomstolen beslutar an-
nat på grund av särskilda omständigheter i 
målet, skall domstolens kostnader, innefat-
tande ersättning till ledamöterna, bäras till 
lika delar av parterna i tvisten. Domstolen 
skall bokföra alla sina utgifter och tillställa 
parterna slutredovisning av dessa. 

 
 
 

Commission for Europe, who shall make 
this appointment within a further two-
month period. 

5. The arbitral tribunal shall render its de-
cision in accordance with international law 
and the provisions of this Convention. 

6. Any arbitral tribunal constituted under 
the provisions set out in this annex shall 
draw up its own rules of procedure. 

7. The decisions of the arbitral tribunal, 
both on procedure and on substance, shall 
be taken by majority vote of its members. 

8. The tribunal may take all appropriate 
measures to establish the facts. 

9. The parties to the dispute shall facili-
tate the work of the arbitral tribunal and, in 
particular, using all means at their disposal, 
shall: 

(a) Provide it with all relevant documents, 
facilities and information; 

 
(b) Enable it, where necessary, to call 

witnesses or experts and receive their evi-
dence. 

10. The parties and the arbitrators shall 
protect the confidentiality of any informa-
tion that they receive in confidence during 
the proceedings of the arbitral tribunal. 

11. The arbitral tribunal may, at the re-
quest of one of the parties, recommend in-
terim measures of protection. 

12. If one of the parties to the dispute 
does not appear before the arbitral tribunal 
or fails to defend its case, the other party 
may request the tribunal to continue the 
proceedings and to render its final decision. 
Absence of a party or failure of a party to 
defend its case shall not constitute a bar to 
the proceedings. 

13. The arbitral tribunal may hear and de-
termine counter-claims arising directly out 
of the subject matter of the dispute. 

14. Unless the arbitral tribunal determines 
otherwise because of the particular circum-
stances of the case, the expenses of the tri-
bunal, including the remuneration of its 
members, shall be borne by the parties to 
the dispute in equal shares. The tribunal 
shall keep a record of all its expenses, and 
shall furnish a final statement thereof to the 
parties. 
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15. Varje part i denna konvention som har 
ett rättsligt intresse i tvistens sakfråga och 
som kan påverkas av ett beslut i målet får 
med domstolens samtycke intervenera i 
förhandlingarna. 

 
16. Skiljedomstolen skall meddela sitt ut-

slag inom fem månader från den dag då den 
upprättas, såvida den inte finner det nöd-
vändigt att utsträcka tidsgränsen med en pe-
riod som ej bör överstiga ytterligare fem 
månader. 

17. Skiljedomstolens utslag skall åtföljas 
av en redogörelse för skälen. Det skall vara 
slutligt och bindande för alla parter i tvis-
ten. Utslaget skall av skiljedomstolen över-
sändas till parterna i tvisten och till sekreta-
riatet. Sekretariatet skall vidarebefordra den 
erhållna informationen till alla parter i den-
na konvention. 

18. Varje tvist som uppstår mellan parter-
na om tolkningen eller verkställandet av ut-
slaget kan av endera parten hänskjutas till 
den skiljedomstol som meddelat utslaget el-
ler, om denna inte kan ta upp saken till be-
handling, till en annan domstol som tillsatts 
för detta ändamål på samma sätt som den 
första. 

15. Any Party to this Convention which 
has an interest of a legal nature in the sub-
ject matter of the dispute, and which may 
be affected by a decision in the case, may 
intervene in the proceedings with the con-
sent of the tribunal. 

16. The arbitral tribunal shall render its 
award within five months of the date on 
which it is established, unless it finds it 
necessary to extend the time limit for a pe-
riod which should not exceed five months. 

 
17. The award of the arbitral tribunal shall 

be accompanied by a statement of reasons. 
It shall be final and binding upon all parties 
to the dispute. The award will be transmit-
ted by the arbitral tribunal to the parties to 
the dispute and to the secretariat. The secre-
tariat will forward the information received 
to all Parties to this Convention. 

18. Any dispute which may arise between 
the parties concerning the interpretation or 
execution of the award may be submitted 
by either party to the arbitral tribunal which 
made the award or, if the latter cannot be 
seized thereof, to another tribunal consti-
tuted for this purpose in the same manner as 
the first. 

 
 



Utrikesministeriets meddelande

Nr 123

om de förklaringar som avgetts i samband med godkännandet av konventionen om tillgång
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning

i miljöfrågor

Givet i Helsingfors den 17 september 2004

Utrikesministeriet meddelar att i samband
med godkännandet av konventionen av den
25 juni 1998 om tillgång till information,
allmänhetens deltagande i beslutsprocessen
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
(FördrS 122/2004) har Finland avgivit två

förklaringar. Republikens president har den
14 augusti 2004 beslutat om avgivande av
förklaringarna och de har deponerats hos
Förenta Nationernas generalsekreterare den 1
september 2004.

Helsingfors den 17 september 2004

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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(Översättning) Bilaga

Förklaringar som avgetts i samband med godkännandet av konventionen om tillgång till
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i

miljöfrågor

1. Finland anser att bestämmelserna om ny
prövning i artikel 9.2 inte behöver tillämpas
i det skede av beslutsprocessen då statsrådet
fattar ett principbeslut som riksdagen kan
antingen anta eller förkasta, om bestämmel-
serna i artikel 9.2 blir tillämpliga i ett senare
skede av beslutsprocessen för ett projekt.

2. Vissa verksamheter i bilaga I till
konventionen kan förutsätta flera på varandra
följande beslut av en myndighet eller flera
myndigheter angående tillstånd för en verk-
samhet. Finland anser att varje part i enlighet
med sin nationella lagstiftning skall avgöra i
vilket skede ny prövning i materiellt eller
processrättsligt hänseende skall kunna begä-
ras med stöd av artikel 9.2 avseende ett beslut,
en handling eller en underlåtenhet som faller
under bestämmelserna i artikel 6.

1. Finland considers that provisions of
Article 9, paragraph 2 on access to a review
procedure do not require those provisions to
be applied at a stage of the decision-making
of an activity in which a decision in principle
is made by the Government and which then
is endorsed or rejected by the national
Parliament, provided that provisions of Art-
icle 9, paragraph 2 are applicable at a
subsequent decision-making stage of the
activity.

2. Some activities in Annex I to the
Convention may require consecutive de-
cisions by a public authority or public
authorities on whether to permit the activity
in question. Finland considers that each party
shall, within the framework of its national
legislation, determine at what stage the
substantive and procedural legality of any
decision, act or omission subject to the
provisions of Article 6 may be challenged
pursuant to Article 9, paragraph 2.
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(Finlands författningssamlings nr 768/2004)

L a g

Nr 124

om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att garantera dem
som saken gäller samt registrerade samman-
slutningar rätt att söka ändring i enlighet med
artikel 9 i den i Århus den 25 juni 1998
ingångna konventionen om tillgång till infor-
mation, allmänhetens deltagande i beslutspro-
cesser och tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på projekt som avser
anläggning av

1) sådana kraftledningar ovan markytan
som har en spänning av minst 220 kilovolt
och en längd av mer än 15 kilometer,

2) sådana rörledningar för transport av gas,
olja eller kemikalier som har en längd av mer
än 40 kilometer och en diameter av mer än
DN 800 millimeter, eller

3) järnvägar för fjärrtrafik.

3 §

Förhållande till planläggningssystemet

Förfarande enligt denna lag tillämpas inte
om genomförandet av ett projekt till alla delar

sker utifrån en plan med rättsverkningar enligt
markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
där projektets placering och förhållande till
annan områdesanvändning har utretts.

4 §

Inlösningstillstånd och inlösning

Projekt som avses i denna lag får inte
genomföras utan inlösningstillstånd enligt
lagen om inlösen av fast egendom och
särskilda rättigheter (603/1977). I fråga om
verkställigheten av inlösningen och om in-
lösningen gäller i övrigt vad som särskilt
föreskrivs i den ovan nämnda lagen eller i
någon annan lag.

5 §

Sökande av ändring

Utöver vad som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) har en registrerad fö-
rening eller stiftelse vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller
trivseln i boendemiljön och som verkar på det
område som projektet avser rätt att anföra
besvär över inlösningstillstånd som meddelats
för projekt som anges i denna lag. I fråga om
sökande av ändring gäller i övrigt bestäm-
melserna i förvaltningsprocesslagen.

Beslut om inlösningstillstånd delges så som
föreskrivs i 9 § och 10 § 2 mom. i lagen om

RP 165/2003
MiUB 13/2004
RSv 105/2004
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inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter. Beslut om inlösningstillstånd delges
stiftelser och föreningar som avses i 1 mom.
genom offentlig delgivning på det sätt som
föreskrivs särskilt.

6 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

7 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på projekt som an-
hängiggörs efter det att lagen trätt i kraft.

Denna lag tillämpas inte på projekt för
vilka inlösningstillstånd enligt lagen om
inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter har sökts när denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen
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(Finlands författningssamlings nr 867/2004)

Statsrådets förordning

Nr 125

om ikraftträdande av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar
användningen av miljön

Given i Helsingfors den 16 september 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Lagen av den 13 augusti 2004 om inlös-

ningstillstånd för vissa projekt som påverkar
användningen av miljön (768/2004) träder i
kraft den 30 november 2004.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 30

november 2004.

Helsingfors den 16 september 2004

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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(Finlands författningssamlings nr 769/2004)

L a g

Nr 126

om ändring av kärnenergilagen

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) nya 25 a och 75 a § som

följer:

25 a §

Delgivning av och information om beslut om
tillstånd att uppföra kärnanläggning

Beslut om tillstånd att uppföra kärnanlägg-
ning skall delges genom offentlig delgivning
på det sätt som föreskrivs särskilt.

Beslutet skall tillställas dem som särskilt
anhållit om detta.

75 a §

Besvärsrätt över tillstånd att uppföra kärn-
anläggning

Utöver vad som ovan föreskrivs om sö-

kande av ändring, har också en registrerad
förening eller stiftelse vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller
trivseln i boendemiljön och inom vars verk-
samhetsområde miljökonsekvenserna uppträ-
der, rätt att anföra besvär över de statsråds-
beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning
som avses i 18 och 19 §.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas inte på projekt som
avser uppförande av kärnanläggning när
ansökan om principbeslut av statsrådet an-
hängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen
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(Finlands författningssamlings nr 868/2004)

Statsrådets förordning

Nr 127

om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen

Given i Helsingfors den 16 september 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Lagen av den 13 augusti 2004 om ändring

av kärnenergilagen (769/2004) träder i kraft
den 30 november 2004.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 30

november 2004.

Helsingfors den 16 september 2004

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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Kommunikationsministeriets meddelande

Nr 128

om ikraftträdande av ändringar i bilagorna till den europeiska överenskommelsen om
huvudleder för internationell trafik (AGR)

Givet i Helsingfors den 24 september 2004

Kommunikationsministeriet meddelar att
de i Genève åren 1996—2002 gjorda ändring-
arna i bilagorna till den europeiska överens-
kommelsen om huvudleder för internationell
trafik (AGR-överenskommelsen) (FördrS
17/1992) har trätt i kraft enligt följande:

- de år 1996 gjorda ändringarna i bilaga I
och II har trätt i kraft den 15 januari 1998

- de år 1998 gjorda ändringarna i bilaga I
och III har trätt i kraft den 27 april 2000

- de år 1999 gjorda ändringarna i bilaga I
har trätt i kraft den 20 oktober 2000

- de år 2000 gjorda ändringarna i bilaga I
har trätt i kraft den 4 december 2001

- de år 2001 gjorda ändringarna i bilaga I
har trätt i kraft den 29 augusti 2002

- de år 2002 gjorda ändringarna i bilaga I
har trätt i kraft den 24 november 2003.

Ändringarna i bilagorna finns till påseende
och kan erhållas hos kommunikationsmini-
steriet och Vägförvaltningen, vilka även
lämnar uppgifter om dem på finska och
svenska.

Helsingfors den 24 september 2004

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Regeringsråd Kaisa Leena Välipirtti
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