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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1478/2010 af Raúl Urquiaga Cela, spansk statsborger, for Ecologistas 
en Acción (økologer i aktion), om de budgetmæssige forholdsregler til reduktion 
af omkostningerne i den selvstyrende region Madrid

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over de budgetmæssige forholdsregler til reduktion af 
omkostningerne i den selvstyrende region Madrid for 2011, som er indeholdt i lov om 
foranstaltninger på det skattemæssige og administrative område i den selvstyrende region 
Madrid. Nævnte forholdsregler vil ifølge andrageren berøre en række organer, der rådgiver 
om beskyttede arter i regionen. Han mener, at afskaffelsen af disse organer vil berøre 
borgernes sociale deltagelse og begrænse retten til oplysninger på miljøområdet og dermed 
udgøre en overtrædelse af direktiv 2003/4/EF og Aarhuskonventionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger1 gennemfører bestemmelserne 
om adgang til oplysninger ifølge Århuskonventionen2. I henhold til direktivet skal offentlige 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 

og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.
2 Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 



PE467.115v01-00 2/2 CM\870280DA.doc

DA

myndigheder fremlægge oplysninger om miljøet, herunder de oplysninger, de råder over om 
foranstaltninger og lovgivning, til en ansøger, der har indgivet en sådan anmodning.

Ud fra beskrivelsen af sagen ser det ikke ud til, at en eventuel afskaffelse af rådgivende 
organer ville betegne en manglende overholdelse af direktiv 2003/4/EF. Specielt gælder det, 
at oplysningspligten i henhold til direktivet angår offentlige myndigheder i almindelighed, 
men ikke er knyttet til nogen bestemt administrativ organisation.

Endvidere er der intet, der tyder på, at der er indgivet en anmodning om adgang, eller at et 
dokument, der skal offentliggøres, ikke er blevet fremlagt.

Kommissionen vurderer løbende medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2003/4/EF. I 
tilfældet med Spanien har Kommissionen allerede modtaget gennemførelsesbestemmelser 
med henblik på at omsætte direktivet til spansk lovgivning. Kommissionen er for øjeblikket 
ved at gennemføre en undersøgelse af den spanske lovgivnings overensstemmelse med det 
pågældende direktiv. Hvis der er noget, der tyder på en mangelfuld gennemførelse af direktiv 
2003/4/EF, vil Kommissionen ikke tøve med at gøre de spanske myndigheder opmærksom på 
det pågældende element.

Afsluttende udtalelse

Kommissionen er af den opfattelse, at de oplysninger, der er fremsendt af andrageren, ikke 
viser nogen tegn på manglende overholdelse af EU's miljølovgivning, særlig af direktiv 
2003/4/EF, eller af principperne i Århuskonventionen."

                                                                                                                                                  
domstolsprøvelse på miljøområdet.


