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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1478/2010, внесена от Raúl Urquiaga Cela, с испанско 
гражданство, от името на „Еколози в действие“, относно мерките за 
намаляване на бюджетните разходи в автономната област Мадрид

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост поради мерките за намаляване на 
бюджетните разходи в автономната област Мадрид, заложени в "Закон за данъчните и 
административните мерки в автономната област Мадрид” за 2011 г. Според вносителя 
на петицията тези мерки ще имат неблагоприятно отражение върху редица 
консултативни органи, които отговарят за защитените зони в региона, чието изчезване 
ще постави под въпрос участието на обществеността и ще ограничи правото на 
информация за околната среда и следователно ще бъде нарушена Директива 2003/4/ЕО 
и Конвенцията от Орхус.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор ат Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Директива 2003/4/ЕО за обществения достъп до информация за околната среда1

                                               
1 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно 

обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на 
Съвета.
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прилага разпоредбите относно достъпа до информация, заложени в Конвенцията от 
Орхус1. Съгласно директивата публичните органи трябва да предоставят на всеки 
заявител, подал искане, информация за околната среда, включително и информация, с 
която разполагат, относно мерките и законодателството.

От описанието на случая не изглежда, че евентуалното премахване на консултативните 
органи би било в разрез с изискванията на Директива 2003/4/ЕО. По-специално 
задълженията за предоставяне на информация съгласно директивата се отнасят до 
публичните органи по принцип, но не са свързани с която и да било конкретна 
административна организация. 

Освен това няма данни, че е било внесено искане за достъп, или че не е бил 
предоставен за разглеждане документ, който подлежи на разпространение.

Комисията непрекъснато оценява прилагането на Директива 2003/4/ЕО от страна на 
държавите-членки. В случая на Испания Комисията вече е получила мерки за 
изпълнение по отношение на транспонирането на директивата в испанското 
законодателство. Към момента Комисията извършва оценка на съответствието на 
испанското законодателство със споменатата директива. Ако са налице доказателства 
за неправилно транспониране на Директива 2003/4/ЕО, Комисията незабавно ще насочи 
вниманието на испанските органи към този елемент.

Заключение

Комисията счита, че предоставената от вносителя на петицията информация не дава 
основания да се счита, че е налице незачитане на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда, по-специално на Директива 2003/4/ЕО или на принципите на 
Конвенцията от Орхус.

                                               
1 Конвенция за достъп до информация, обществено участие във вземането на решения и достъп до 

правосъдие по въпроси, свързани с околната среда.


