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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1485/2009, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais 
John Damm Sørensen, par to, ka Dānijas Dabas aizsardzības padome 
neievēro Padomes Direktīvu 90/313/EEK par brīvu piekļuvi vides 
informācijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir bez panākumiem vērsies Dānijas Dabas aizsardzības padomē, lai 
saņemtu atļauju dokumentu pārbaudei sakarā ar blakus esošās apkārtnes aizsardzību lietā par 
Bagsværd Sø, kas atrodas Kopenhāgenas ziemeļu daļā. Viņš apgalvo, ka ir pieprasījis lietas 
dokumentāciju elektroniskā veidā saskaņā ar Dānijas Vides informācijas likuma 4. nodaļu. 
Padome noraidīja viņa pieprasījumu, paskaidrojot, ka minētajā lietā nebija ieviests dokumentu 
saraksts un tāpēc nav iespējams nosūtīt kopijas pa e-pastu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka tas ir pretrunā Padomes Direktīvai 90/313/EEK par brīvu piekļuvi vides informācijai, 
Orhūsas konvencijai par piekļuvi informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem un Dānijas administratīvajiem likumiem. 
Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Dānijas varas iestādēm adresētais lūgums nodrošināt piekļuvi dokumentiem tika iesniegts 
2009. gadā, tādēļ ir jāpiemēro Direktīva 2003/4/EK 1 un nevis Direktīva 90/313/EK 1. 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides 
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Direktīvas 2003/4/EK 3. panta 4. punktā noteikts, ka „ja informācijas pieprasītājs lūdz 
publisko institūciju sniegt vides informāciju konkrētā veidā vai formātā (tostarp sagatavot 
kopiju), publiskā institūcija to sniedz, ja vien: [..]
b) nav pašsaprotami, ka publiskajai institūcijai tā jāsniedz citā veidā vai formātā, šajā 
gadījumā min iemeslus, kāpēc to sniedz tādā veidā vai formātā.”

No lūgumrakstam pievienotās sarakstes ir skaidrs, ka informācijas pieprasītājam tika 
piedāvāta piekļuve dokumentiem iestādes birojā un šai nolūkā viņam tika sniegta attiecīgā 
adrese un kontaktinformācija, lai varētu norunāt tikšanos. Ņemot vērā, ka pieprasījums nebija 
precīzs, iestādei varētu būt pieņemami piešķirt piekļuvi dokumentiem savā atrašanās vietā, lai 
dotu iespēju „iepazīties ar visiem dokumenti lietā”. Valsts varas iestāžu atbilde bija īsa, tomēr 
lietoto formulējumu „apmeklēt mūsu iestādi personīgi, lai apskatītu dokumentus un iepazītos 
ar tiem” un „padome šai lietā nav ieviesusi dokumentu sarakstu” var uzskatīt par īsu 
pamatojumu, ņemot vērā ļoti neskaidro un neprecīzo informācijas pieprasījumu. Ņemot vērā, 
ka varas iestāde nenoteica laika ierobežojumu apmeklējuma veikšanai, Komisija uzskata, ka 
valsts varas iestāžu izteiktais piedāvājums neliedz pieprasītājam piekļuvi dokumentiem.

Secinājumi

Tādēļ Komisija secina, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav iespējams konstatēt ES 
tiesību aktu pārkāpumu.
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