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Betreft: Verzoekschrift 1485/2009, ingediend door John Damm Sørensen (Deense 
nationaliteit), over schending van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad inzake 
de vrije toegang tot milieu-informatie door de Deense stichting voor 
natuurbehoud

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft de Deense stichting voor natuurbehoud tevergeefs verzocht om inzage in het 
dossier van een zaak over de bescherming van de natuur bij Bagsværd Sø ten noorden van 
Kopenhagen. Indiener wijst erop dat hij onder verwijzing naar paragraaf 4 van de Deense 
milieu-informatiewet heeft verzocht om elektronische behandeling van de zaak. De stichting 
wees zijn verzoek af, omdat er geen dossier zou zijn bijgehouden van deze zaak, waardoor het 
niet mogelijk was om via e-mail kopieën te verzenden. Indiener meent dat dit in strijd is met 
de bepalingen in Richtlijn 90/313/EEG van de Raad inzake de vrije toegang tot milieu-
informatie, het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden en de Deense wet 
administratieve rechtspleging. Hij verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak op te 
nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Het verzoek om toegang tot de documenten gericht aan de Deense autoriteiten is gedaan in 
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2009, en dus is Richtlijn 2003/4/EG1van toepassing en niet Richtlijn 90/313/EG.2 Artikel 3, 
lid 4 van Richtlijn 2003/4/EG bepaalt dat "Wanneer een aanvrager een overheidsinstantie 
verzoekt milieu-informatie in een bepaalde vorm of bepaald formaat beschikbaar te stellen 
(bijvoorbeeld in de vorm van afschriften), willigt de overheidsinstantie dat verzoek in, tenzij: 
(...) (b) het redelijk is dat de overheidsinstantie de informatie in een andere vorm of een 
andere format beschikbaar stelt, in welk geval redenen dienen te worden gegeven waarom de 
informatie in die vorm beschikbaar wordt gesteld.”

De correspondentie die bij het verzoekschrift is gevoegd, maakt duidelijk dat de aanvrager 
toegang is verleend tot de documenten in het kantoor van de instantie en dat hij te dien einde 
het betreffende adres en de contactgegevens kreeg om een afspraak te maken. Rekening 
houdend met het feit dat de aanvraag niet precies was: "alle documenten in de zaak", zou het 
redelijk zijn als de instantie ter plaatse toegang verleent. Het antwoord van de nationale 
autoriteiten was beknopt, maar desalniettemin kan de gebruikte formulering "bezoek ons in 
persoon om de documenten te onderzoeken en uzelf er vertrouwd mee te maken " en "De raad 
houdt geen lijst bij van documenten in de zaak." beschouwd worden als een korte motivering 
in het kader van een erg vage en niet precieze aanvraag. Ermee rekening houdend dat er ook 
geen tijdsbeperking was opgelegd door de nationale autoriteiten, is de Commissie van oordeel 
dat het aanbod van de nationale autoriteiten de toegang tot documenten voor verzoeker niet 
onmogelijk heeft gemaakt.

Conclusies

Derhalve concludeert de Commissie dat, op basis van de beschikbare informatie, het niet 
mogelijk is te stellen dat een schending van de EU-wetgeving heeft plaatsgevonden.

                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, PB 
L 41, 14.2.2003, blz. 26.
2 Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-
informatie, PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.


