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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1485/2009 του John Damm Sørensen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση του Συμβουλίου της Δανίας για την Προστασία της 
Φύσης προς την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει υποβάλει ανεπιτυχώς αίτηση στο Συμβούλιο της Δανίας για την Προστασία 
της Φύσης, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια επιθεώρησης εγγράφων για υπόθεση η οποία 
σχετίζεται με την προστασία της περιοχής που συνορεύει με τη λίμνη Bagsværd Sø, βόρεια 
της Κοπεγχάγης. Αναφέρει ότι ζήτησε τα αρχεία της υπόθεσης σε ηλεκτρονική μορφή, 
σύμφωνα με το τμήμα 4 του νόμου της Δανίας περί πληροφόρησης για θέματα 
περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του με τη δικαιολογία ότι 
δεν υπήρχε κατάλογος εγγράφων στην υπόθεση και ότι, ως εκ τούτου, ήταν αδύνατον να 
σταλούν αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αναφέρων εκτιμά ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ελεύθερη 
πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος, τη Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και το διοικητικό δίκαιο της Δανίας. Ως εκ 
τούτου, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Το αίτημα προς τις δανικές αρχές για πρόσβαση στα έγγραφα υποβλήθηκε το 2009· κατά 
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συνέπεια εφαρμόζεται η οδηγία 2003/4/ΕΚ1 και όχι η οδηγία 90/313/ΕΚ2. Το άρθρο 3, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 2003/4/ΕΚ ορίζει ότι «εάν ο αιτών ζητεί από δημόσια αρχή 
περιβαλλοντικές πληροφορίες υπό συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο 
(συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων), η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες: […]
β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές υπό άλλη μορφή 
ή μορφότυπο, οπότε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη 
συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο».

Από την αλληλογραφία που επισυνάπτεται στην αναφορά καθίσταται σαφές ότι η αρχή 
προσέφερε στον αιτούντα πρόσβαση στα έγγραφα στις εγκαταστάσεις της και για τον σκοπό 
αυτόν του παρέσχε τη σχετική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να 
προγραμματιστεί συνάντηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση δεν ήταν ακριβής καθώς 
ζητούσε «όλα τα έγγραφα στην υπόθεση», ενδέχεται να ήταν εύλογο να χορηγήσει η αρχή 
πρόσβαση επιτόπου. Η απάντηση των εθνικών αρχών ήταν σύντομη, αλλά η διατύπωση που 
χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, «επισκεφθείτε μας προσωπικά για να εξετάσετε και να μελετήσετε 
τα έγγραφα» και «το συμβούλιο δεν τηρεί κατάλογο εγγράφων για την υπόθεση» μπορούν να 
θεωρηθούν σύντομη αιτιολόγηση στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ασαφούς και ανακριβούς 
αίτησης. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι εθνικές αρχές δεν επέβαλαν κανέναν χρονικό 
περιορισμό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή που προσέφεραν οι εθνικές αρχές δεν 
καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση του αιτούντος στα έγγραφα.

Συμπεράσματα

Συνεπώς, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν 
είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.
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