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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1478/2010 του Raúl Urquiaga Cela, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Οικολόγοι σε δράση», σχετικά με δημοσιονομικά 
μέτρα μείωσης δαπανών στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τα δημοσιονομικά μέτρα μείωσης δαπανών στην 
αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης για το 2011 που ορίζονται στον «Νόμο περί φορολογικών 
και διοικητικών μέτρων για την αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης». Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, τα εν λόγω μέτρα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αρκετούς συμβουλευτικούς 
φορείς που είναι αρμόδιοι για προστατευόμενες περιοχές της περιφέρειας, των οποίων η 
εξαφάνιση θα υπονομεύσει τη συμμετοχή του κοινού και θα περιορίσει το δικαίωμα στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση, παραβιάζοντας ως εκ τούτου την οδηγία 2003/4/EΚ και τη 
Σύμβαση του Aarhus.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες1

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για 

την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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εφαρμόζει τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες της Σύμβασης του 
Aarhus1. Σύμφωνα με την οδηγία, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που κατέχουν σχετικά με 
μέτρα και τη νομοθεσία, σε αιτούντες οι οποίοι έχουν ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες.

Από την περιγραφή της υπόθεσης, δεν φαίνεται ότι η εικαζόμενη κατάργηση 
συμβουλευτικών φορέων θα συνιστούσε ζήτημα μη συμμόρφωσης προς την οδηγία 
2003/4/ΕΚ. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης βάσει της οδηγίας αναφέρονται σε εν 
γένει δημόσιες αρχές, αλλά δεν συνδέονται με κανέναν συγκεκριμένο διοικητικό οργανισμό.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υποβλήθηκε αίτημα πρόσβασης ή ότι δεν 
γνωστοποιήθηκε έγγραφο το οποίο έπρεπε να κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή αξιολογεί διαρκώς την εφαρμογή της οδηγίας 2003/4/ΕΚ από τα κράτη μέλη. 
Στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει εκτελεστικά μέτρα με στόχο τη 
μεταφορά της οδηγίας στην ισπανική νομοθεσία. Η Επιτροπή, επί του παρόντος, διενεργεί 
εξέταση της συμμόρφωσης της ισπανικής νομοθεσίας προς την εν λόγω οδηγία. Εάν 
υπάρξουν οποιεσδήποτε ενδείξεις πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, η 
Επιτροπή δεν θα διστάσει να επιστήσει την προσοχή των ισπανικών αρχών στη διαπίστωση 
αυτή.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέσχε ο αναφέρων δεν καταδεικνύουν 
τυχόν μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ειδικότερα της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ, ή των αρχών της Σύμβασης του Aarhus.

                                                                                                                                                  

1 Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος.


