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Ref.: Petiția nr. 1485/2009, adresată de John Damm Sørensen, de cetățenie daneză, 
privind încălcarea de către Organizația daneză pentru conservarea naturii a 
Directivei 90/313/CEE a Consiliului privind libertatea de acces la informații 
privind mediul

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a solicitat fără succes Organizației daneze pentru conservarea naturii permisiunea 
de a examina documentele într-un caz referitor la conservarea zonei din apropierea lacului 
Bagsværd, la nord de Copenhaga. Petiționarul menționează că a cerut procesarea electronică a 
acestui caz, în conformitate cu articolul 4 din legislația daneză în domeniul mediului. 
Organizația a refuzat cererea petiționarului, pe motiv că nu există o listă cu documentele 
pentru acest caz și, prin urmare, nu s-au putut trimite copii prin e-mail. Petiționarul consideră 
că această situație încalcă dispozițiile Directivei 90/313/CEE a Consiliului privind 
libertatea de acces la informații privind mediul, Convenția de la Århus privind accesul 
la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în 
domeniul mediului, precum și legislația daneză în domeniul administrației. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în acest caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Cererea de acces la documente adresată autorităților daneze a fost introdusă în 2009, prin 



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

RO

urmare, este aplicabilă Directiva 2003/4/CE1, și nu Directiva 90/313/CE2. Articolul 3 alineatul 
(4) din Directiva 2003/4/CE stipulează că „în cazul în care un solicitant cere unei autorități 
publice punerea la dispoziție a informațiilor într-o formă sau într-un format specific (inclusiv 
sub formă de copii), autoritatea publică îi pune la dispoziție informațiile respective în acest 
mod, cu excepția cazurilor în care: (…)
(b) este rezonabil ca autoritatea publică să pună la dispoziție informațiile în alt format sau în 
altă formă, caz în care trebuie indicate motivele pentru care sunt puse la dispoziție 
informațiile în forma sau formatul respectiv.”

Din corespondența anexată petiției reiese clar faptul că solicitantului i s-a oferit acces la 
documente în biroul autorității și că, în acest sens, i-au fost furnizate adresa și datele de 
contact relevante pentru a face o programare. Având în vedere faptul că cererea nu era 
precisă: „toate documentele din dosar”, este posibil ca autoritatea să considere rezonabil 
acordarea accesului la fața locului. Răspunsul autorităților naționale a fost scurt, însă cu toate 
acestea, formulele utilizate, „să ne vizitați personal pentru a examina și a vă familiariza cu 
documentele” și „Organizația nu deține o listă a documentelor din dosar”, pot fi considerate 
ca fiind o justificare succintă în contextul unei cereri foarte vagi și imprecise. Ținând cont de 
faptul că autoritățile naționale nu au impus nicio limită de timp, Comisia este de părere că 
soluția oferită de autoritățile naționale nu a împiedicat accesul la documente al solicitantului.

Concluzii

În consecință, Comisia conchide că, pe baza informațiilor disponibile, nu se poate afirma că a 
avut loc o încălcare a dreptului UE.

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
2 Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații în domeniul 
mediului, JO L 158, 23.6.1990, p. 56.


