
CM\838838HU.doc PE452.715v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.11.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: John Damm Sørensen, dán állampolgár által benyújtott 1485/2009. számú 
petíció a dán természetvédelmi bizottság részéről a környezeti 
információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló 90/313/EGK irányelv be 
nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hiába kérte a dán természetvédelmi bizottságtól, hogy betekinthessen egy 
Koppenhágától északra található, Bagsværd-tó környéki terület védelmére vonatkozó 
hivatalos dokumentumokba. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a dán környezetvédelmi 
tájékoztatásról szóló törvény 4. §-ával összhangban az ügy elektronikus intézését kérte. A 
természetvédelmi bizottság a kérelmet arra való hivatkozással utasította el, hogy az ügyben a 
hivatalos dokumentumokról nem vezettek jegyzéket, ezért a másolatokat nem tudják e-
mailben elküldeni. A petíció benyújtója szerint ez ellentétes a környezeti információkhoz való 
hozzáférés szabadságáról szóló 90/313/EGK tanácsi irányelvvel, a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezménnyel, valamint a 
dán közigazgatási eljárásokról szóló törvénnyel. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.
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A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet 2009-ben nyújtották be a dán 
hatóságokhoz, ezért a 2003/4/EK1 irányelv, és nem a 90/313/EK2 irányelv alkalmazandó. A 
2003/4/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy „ha a kérelmező arra kéri a 
hatóságot, hogy a környezeti információt bocsássa rendelkezésre meghatározott formában, 
illetve formátumban (például másolat formájában is), a hatóság az információt úgy bocsátja 
rendelkezésre kivéve, ha: (…)
b) a hatóság számára más formában, illetve formátumban ésszerű az információ rendelkezésre 
bocsátása, amely esetben a hatóságnak indokolnia kell, miért abban a formában vagy 
formátumban bocsátja rendelkezésre az információt.”

A petícióhoz csatolt levelezésből kitűnik, hogy a kérelmezőnek felajánlották a 
dokumentumokhoz a hatóság irodájában történő hozzáférést, valamint hogy e célból 
megjelölték számára a vonatkozó címet és elérhetőséget egy időpont megbeszéléséhez. 
Figyelembe véve, hogy a kérelem nem volt pontos: „az ügyre vonatkozó valamennyi 
dokumentum” megfogalmazás miatt ésszerűnek tűnhet a hatóság számára, hogy a helyszínen 
biztosítson hozzáférést. A nemzeti hatóságok válasza rövid volt, ugyanakkor az abban 
használt „látogasson el hozzánk személyesen, hogy megvizsgálja a dokumentumokat és 
tanulmányozza azokat”, valamint „A bizottság nem vezet jegyzéket az üggyel kapcsolatos 
dokumentumokról” fordulatok rövid indokolásnak tekinthetők egy nagyon általános és 
pontatlanul megfogalmazott kérelemmel összefüggésben. Figyelembe véve, hogy a nemzeti 
hatóságok nem állapítottak meg időbeli korlátot, a Bizottság véleménye szerint a nemzeti 
hatóságok által kínált megoldás nem tette lehetetlenné a kérelmező számára a 
dokumentumokhoz való hozzáférést.

Következtetések

A Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján ezért arra a következtetésre jutott, hogy 
nem állapítható meg az uniós jog megsértése.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti 
információkhoz való hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívüli 
helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14. 26. o.
2 A Tanács 1990. június 7-i 90/313/EGK irányelve a környezeti információkhoz való 
hozzáférés szabadságáról, HL L 158., 1990.06.23., 56. o.


