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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1485/2009, внесена от John Damm Sørensen, с датско 
гражданство, относно неспазване на Директива 90/313/ЕИО на Съвета 
за свободния достъп до информация за околната среда от страна на 
датския Съвет за опазване на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията безуспешно е внесъл до датския Съвет за опазване на 
околната среда молба за разрешение да прегледа документи по случай, свързан с 
опазването на района в съседство на Bagsværd Sø, на север от Копенхаген. Той заявява, 
че е поискал разглеждане на случая в електронна форма, съгласно раздел 4 от датския 
Закон за информацията за околната среда. Съветът е отхвърлил искането му с мотива, 
че по случая не е бил поддържан списък с документи и че поради това не могат да 
бъдат изпратени копия по електронна поща. Вносителят твърди, че това противоречи 
на разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета за свободния достъп до 
информация за околната среда , Орхуската конвенция за достъп до информация, 
участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда, както и на датското административно право. Поради това 
той моли Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Искането за достъп до документи, адресирано до датските органи, е внесено през 
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2009 г., следователно в случая е приложима Директива 2003/4/ЕО1, а не Директива 
90/313/ЕО2. Съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО „когато заявителят 
иска публичният орган да предостави информация за околната среда в определена 
форма или формат (включително и под формата на копия), публичната власт я 
предоставя така, освен ако: (…)
б) за публичната власт е уместно да я предостави в друга форма или формат, като в 
този случай се предоставят причините за предоставянето ѝ в тази форма или формат.“

От кореспонденцията, приложена към петицията, става ясно, че на заявителя е бил 
предложен достъп до документите в сградата на органа, като са му били предоставени 
съответния адрес и данни за връзка, за да може да уговори среща. Като се има предвид, 
че заявката не е била конкретна: „всички документи по случая“, органът може да счита 
за уместно да предостави достъп на място. Отговорът на националните органи е кратък, 
въпреки това използваната формулировка „посетете ни лично, за да можете да 
прегледате и да се запознаете с документите“ и „Съветът не поддържа списък на 
документите по случая“ може да бъде приета като кратка обосновка в контекста на 
твърде неясната и не достатъчно конкретна заявка за предоставяне на информация.
Предвид факта, че националните органи не са поставили срок, Комисията е на мнение, 
че предложението им не прави достъпа до документи невъзможен за заявителя.

Заключения

Следователно Комисията счита, че предоставената информация не дава основания да се 
твърди, че е налице нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 
година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на 
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до информация за околната среда, ОВ 158 , L 23.06.1990 г., стр. 56.


