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Tema: Peticija Nr. 1485/2009 dėl to, kad Danijos gamtos apsaugos taryba nesilaiko 
Tarybos direktyvos 90/313/EEB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos 
apie aplinką nuostatų, kurią pateikė Danijos pilietis John Damm Sørensen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesėkmingai kreipėsi į Danijos gamtos apsaugos tarybą prašydamas leisti 
patikrinti bylos, susijusios su srities, besiribojančios su Kopenhagos šiaurinėje dalyje esančiu 
Bagsværd Sø, apsauga, dokumentus. Jis teigia prašęs pateikti informaciją elektronine forma 
pagal Danijos informavimo apie aplinką įstatymo 4 skirsnį. Taryba prašymą atmetė 
motyvuodama tuo, kad ji neturi bylos dokumentų sąrašo ir kad dėl to ji negali atsiųsti 
dokumentų kopijų elektroniniu paštu. Peticijos pateikėjas mano, kad tai prieštarauja Tarybos 
direktyvos 90/313/EEB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką nuostatoms, 
Orhuso konvencijai dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus 
ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais bei Danijos administracinei teisei. Todėl 
peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Prašymas leisti patikrinti dokumentus Danijos valdžios institucijoms pateiktas 2009 m., todėl 
taikytina Direktyva 2003/4/EB1, o ne Direktyva 90/313/EEB1. Direktyvos 2003/4/EB 

                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 
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3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „jei pareiškėjas prašo valdžios institucijos pateikti 
informaciją apie aplinką konkrečia forma arba konkrečiu formatu (įskaitant kopijų formą), 
valdžios institucija patenkina tokį prašymą, išskyrus kai: <…>
b) tikslinga, jog valdžios institucija pateiktų informaciją kita forma arba kitu formatu, 
nurodydama informacijos pateikimo tokia forma arba tokiame formate priežastis.“

Iš kartu su peticija pateiktos susirašinėjimo medžiagos matyti, kad peticijos pateikėjui buvo 
suteikta galimybė susipažinti su dokumentais institucijos patalpose, taip pat duoti atitinkami 
adresas ir kontaktiniai duomenys, kad galėtų susitarti dėl konkretaus laiko. Atsižvelgiant į tai, 
kad prašyme nenurodyti konkretūs dokumentai (prašoma pateikti „visus bylos dokumentus“), 
institucijos sprendimas suteikti prieigą in situ gali būti pagrįstas. Nacionalinės valdžios 
institucijos atsakymas trumpas, tačiau jame pateiktas pastabas „asmeniškai atvykite pas mus 
susipažinti su dokumentais ir juos patikrinti“ ir „Taryba neturi bylos dokumentų sąrašo“ 
galima laikyti glaustu pasiteisinimu, gavus labai miglotą, nekonkretų prašymą. Kadangi 
nacionalinė valdžios institucija nenurodė prieigos termino, Komisija laikosi nuomonės, kad 
šiuo nacionalinės valdžios institucijos pasiūlymu iš peticijos pateikėjo neatimta galimybė 
patikrinti dokumentus.

Išvada

Taigi Komisija priėjo išvadą, kad, remiantis turima informacija, negalima teigti ES teisę 
buvus pažeistą.“

                                                                                                                                                  
galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos 
direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
1 1990 m. birželio 7 d. Tarybos direktyva 90/313/EEB dėl laisvo prieinamumo prie 
informacijos apie aplinką, OL L 158, 1990 6 23, p. 56.


