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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1485/2009, którą złożył John Damm Sørensen (Dania) w sprawie 
nieprzestrzegania przez Duńską Komisję ds. Ochrony Przyrody dyrektywy 
Rady 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku

1. Streszczenie petycji

Składający petycję bezskutecznie zwracał się do Duńskiej Komisji ds. Ochrony Przyrody 
o wydanie pozwolenia na zbadanie dokumentów związanych ze sprawą dotyczącą ochrony 
obszaru sąsiadującego z Bagsværd Sø na północ od Kopenhagi. Oświadcza on, że zwrócił się 
o rozpatrzenie sprawy w formie elektronicznej zgodnie z sekcją 4 duńskiej Ustawy 
o informacjach na temat środowiska. Komisja oddaliła jego wniosek ze względu na fakt, że 
nie jest przechowywana żadna lista dokumentów związanych z przedmiotową sprawą, 
a zatem nie można przesłać kopii za pośrednictwem poczty elektronicznej. Składający petycję 
uważa, że jest to sprzeczne z przepisami dyrektywy Rady 90/313/EWG w sprawie swobody 
dostępu do informacji o środowisku, konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska, a także z duńskim prawem administracyjnym. Dlatego zwraca się on 
do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Wniosek o dostęp do dokumentów został złożony do władz duńskich w 2009 r., dlatego też 
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zastosowanie ma dyrektywa 2003/4/WE1 a nie dyrektywa 90/313/EWG2Zgodnie z art. 3 ust. 4 
dyrektywy 2003/4/WE: „Jeśli wnioskodawca zwraca się do organu władzy publicznej z 
wnioskiem o udostępnienie mu informacji o środowisku w konkretnej formie lub formacie (w 
tym w postaci fotokopii), organ władzy publicznej przychyla się do takiego wniosku, chyba 
że: (...)
b) udostępnianie informacji przez organ władzy publicznej w innej formie lub formacie jest 
uzasadnione, przy czym organ władzy publicznej przedstawia powody udostępniania 
informacji w danej formie lub formacie”.

Z korespondencji dołączonej do petycji jasno wynika, że wnioskodawcy zaproponowano 
dostęp do dokumentów w biurze organu oraz że w tym celu wnioskodawca otrzymał 
właściwy adres i szczegółowe dane kontaktowe w celu umówienia spotkania. Biorąc pod 
uwagę to, że wniosek nie był precyzyjny: była w nim mowa o „wszystkich dokumentach 
dotyczących sprawy”, uzasadniona może być decyzja organu o udzieleniu dostępu na miejscu. 
Odpowiedź władz krajowych była krótka, jednak użyte w niej sformułowania, takie jak 
„prosimy o przybycie do biura osobiście w celu zapoznania się z dokumentami i ich analizy” 
oraz „Komisja nie przechowuje wykazu dokumentów dotyczących tej sprawy”, można uznać 
na zwięzłe uzasadnienie w kontekście bardzo niejasnego i nieprecyzyjnego wniosku. Biorąc 
pod uwagę to, że władze krajowe nie nałożyły żadnych ograniczeń czasowych, Komisja 
Europejska jest zdania, że propozycja przedstawiona przez władze krajowe nie uniemożliwiła 
wnioskodawcy dostępu do dokumentów.

Wnioski

Komisja Europejska uznaje zatem, że na podstawie dostępnych informacji nie można 
stwierdzić, iż doszło do naruszenia prawa UE.

                                               
1Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz.U. L 41 z 
14.2.2003, s. 26.
2Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o 
środowisku, Dz.U. L 158 z 23.06.1990, s. 56.


