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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1485/2009, imressqa minn John Damm Sørensen, ta’ nazzjonalità 
Daniża, dwar il-falliment mill-Bord Daniż għall-Konservazzjoni tan-Natura li 
jikkonforma mad-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE dwar l-aċċess ħieles 
għall-informazzjoni dwar l-ambjent

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant indirizza mingħajr suċċess lill-Bord Daniż għall-Konservazzjoni tan-Natura 
għal permess biex jeżamina dokumenti f’każ li jirrigwarda l-protezzjoni taż-żona qrib ta’ 
Bagsværd Sø, fit-Tramuntana ta’ Kopenħagen. Huwa jafferma li talab li l-każ jiġi trattat 
f’forma elettronika skont it-Taqsima 4 tal-Att Daniż dwar l-Informazzjoni Ambjentali. Il-Bord 
ċaħad din it-talba fuq il-bażi li ma nżammet l-ebda lista ta’ dokumenti f’dan il-każ u li 
għaldaqstant kien impossibbli li jintbagħtu kopji permezz ta’ imejl. Il-petizzjonant jikkunsidra 
li dan ma jaqbilx mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE dwar l-aċċess 
ħieles għall-informazzjoni dwar l-ambjent, il-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali u mal-liġi amministrattiva Daniża. Għaldaqstant, huwa 
jistieden lill-Parlament Ewropew biex isegwi l-każ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

It-talba għal aċċess għad-dokumenti indirizzata lill-awtoritajiet Daniżi daħlet fl-2009; 



PE452.715v01-00 2/2 CM\838838MT.doc

MT

għaldaqstant hija applikabbli d-Direttiva 2003/4/KE1 u mhux id-Direttiva 90/313/KE2. L-
Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2003/4/KE jistipula li “[m]eta applikant jitlob lil awtorità pubblika 
li tagħmel it-tagħrif dwar l-ambjent disponibbli f’għamla jew f’format speċifiku (inkluża fil-
għamla ta’ kopji), l-awtorità pubblika għandha tagħmel dan hekk disponibbli għajr jekk: (…)
(b) ikun raġonevoli għall-awtorità pubblika li tagħmlu disponibbli f’għamla oħra jew f’format 
ieħor, f’liema każ għandhom jingħataw ir-raġunijiet għaliex jintgħamel disponibbli f’din il-
għamla jew format.”

Il-korrespondenza mehmuża mal-petizzjoni tagħmilha ċara li l-applikant ġie offrut aċċess 
għad-dokumenti fl-uffiċċju tal-awtorità u li għal dan l-għan, huwa ngħata l-indirizz u d-
dettalji ta’ kuntatt rilevanti biex jagħmel appuntament. Meta wieħed jikkunsidra li l-
applikazzjoni ma kinitx preċiża: “id-dokumenti kollha dwar il-każ”, jista’ jkun raġonevoli 
mil-lat tal-awtorità li tagħti aċċess fuq il-post. Ir-risposta tal-awtoritajiet nazzjonali kienet 
qasira; madankollu, il-formulazzjoni użata: “żurna personalment sabiex tkun tista’ teżamina 
d-dokumenti u tiffamiljarizza ruħek magħhom” u “il-Bord ma jżommx lista ta’ dokumenti 
dwar il-każ” tista’ titqies bħala ġustifikazzjoni qasira fil-kuntest ta’ applikazzjoni vaga ħafna 
u mhux preċiża. Billi ħadet ukoll inkonsiderazzjoni l-fatt li ma kienx hemm restrizzjoni ta’ 
żmien imposta mill-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-offerta tal-
awtoritajiet nazzjonali ma kinitx tali li jkun impossibbli għall-applikant li jkollu aċċess għad-
dokumenti.

Konklużjonijiet

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, mhux 
possibbli li jiġi stabbilit ksur tal-liġi tal-UE.

                                               
1 Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-
aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunill 90/313/KEE, ĠU L 
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informazzjoni dwar l-ambjent, ĠU L 41, 14.2.2003, p. 56.


