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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Raúl Urquiaga Cela spanyol állampolgár által az „Ecologistas en Acción” 
környezetvédő szervezet nevében benyújtott, 1478/2010. számú petíció a 
Madridi Autonóm Közösség költségcsökkentésre irányuló költségvetési 
intézkedéseiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a Madridi Autonóm Közösség költségvetési és 
igazgatási intézkedésekről szóló törvényében a 2011. évre vonatkozóan megfogalmazott, 
költségcsökkentésre irányuló költségvetési intézkedések miatt. Az említett intézkedések a 
petíció benyújtója szerint hátrányosan érintenek számos, a régióban fellelhető védett 
területekkel foglalkozó tanácsadó testületet. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az említett 
testületek felszámolása aláásná az állampolgárok társadalmi részvételét, továbbá csorbítaná a 
környezeti ügyekre vonatkozó tájékoztatáshoz való jogot, megsértve a 2003/4/EK irányelvet, 
valamint az Aarhusi Egyezményt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A Bizottság észrevételei
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A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv1 hajtja 
végre az Aarhusi Egyezmény2 információkhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseit. 
Az irányelv értelmében a hatóságoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az ilyen jellegű kérelmet 
benyújtó személyeknek a környezeti információkról, beleértve az intézkedésekről és a 
jogszabályokról rendelkezésükre álló információkat is.

Az ügy ismertetéséből úgy tűnik, hogy a tanácsadó testületek feltételezett felszámolása nem 
veti fel a 2003/4/EK irányelv megsértésének kérdését. Így különösen az irányelv szerinti 
tájékoztatási kötelezettség általában a hatóságokra vonatkozik, nem pedig valamely 
meghatározott közigazgatási szervezetre.

Ezenkívül nem utalnak arra, hogy információkhoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújtottak 
volna be, illetve hogy nem tettek közzé valamilyen nyilvánosságra hozandó iratot.

A Bizottság folyamatosan értékeli a 2003/4/EK irányelv tagállamok általi végrehajtását. 
Spanyolország esetében már érkeztek olyan végrehajtó intézkedések a Bizottsághoz, amelyek 
célja az irányelv spanyol jogrendbe való átültetése. Jelenleg folyamatban van az a bizottsági 
vizsgálat, amely a spanyol jogszabályok említett irányelvnek való megfelelőségét ellenőrzi. 
Ha bizonyítást nyer a 2003/4/EK irányelv hiányos átültetése, a Bizottság késlekedés nélkül 
felhívja erre a spanyol hatóságok figyelmét.

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem 
bizonyítják, hogy megsértették az Unió környezetvédelmi jogszabályait, különösen a 
2003/4/EK irányelvet, vagy az Aarhusi Egyezmény elveit.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz 

való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2 Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról.


