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Tema: Peticija Nr. 1478/2010 dėl Madrido regiono išlaidų mažinimo biudžetinių 
priemonių, kurią pateikė Ispanijos pilietis Raúl Urquiaga Cela 
konfederacijos „Ecologistas en Acción“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl 2011 m. Madrido regiono išlaidų mažinimo biudžetinių 
priemonių, nurodytų Madrido regiono fiskalinių ir administracinių priemonių įstatyme. 
Peticijos pateikėjo teigimu, minėtomis priemonėmis bus daromas neigiamas poveikis keletui 
organizacijų, teikiančių konsultacijas regiono saugomų teritorijų klausimais. Peticijos 
pateikėjo nuomone, minėtoms organizacijoms nutraukus veiklą būtų padaryta neigiama įtaka 
piliečių socialiniam dalyvavimui ir būtų apribota teisė gauti informaciją apie aplinką, 
pažeidžiant Direktyvą 2003/4/EB ir Orhuso konvenciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisijos pastabos

Direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką1

                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 

susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB.
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įgyvendinamos Orhuso konvencijos1 nuostatos dėl galimybės susipažinti su informacija. 
Pagal šią direktyvą valdžios institucijos turi pateikti informaciją apie aplinką, įskaitant turimą 
informaciją apie priemones ir teisės aktus, tokį prašymą pateikusiam pareiškėjui.

Iš aplinkybių aprašymo nepanašu, kad numanomas konsultacinių institucijų panaikinimas 
neatitinka Direktyvos 2003/4/EB nuostatų. Būtent pagal šią direktyvą numatyta pareiga 
pateikti informaciją tenka apskritai valdžios institucijoms, joje nenurodoma kokia nors 
konkreti administracinė įstaiga.

Be to, visai nenurodoma, kad buvo pateiktas prašymas susipažinti su informacija ar kad 
dokumentas, kurį prašyta atskleisti, nebuvo parodytas.

Komisija nuolatos vertina, kaip valstybės narės įgyvendina Direktyvą 2003/4/EB. Ispanijos 
atveju Komisijai jau pateiktos šios direktyvos perkėlimo į Ispanijos teisę įgyvendinimo 
priemonės. Šiuo metu Komisija atlieka tyrimą, ar Ispanijos teisės aktai atitinka minėtą 
direktyvą. Jeigu bus gauta duomenų, patvirtinančių, kad Direktyva 2003/4/EB perkelta su 
trūkumais, Komisija į šį klausimą būtinai atkreips Ispanijos valdžios institucijų dėmesį.

Išvada

Komisija mano, kad peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje nėra duomenų, patvirtinančių, 
kad nesilaikoma ES aplinkos teisės aktų, būtent Direktyvos 2003/4/EB nuostatų ar Orhuso 
konvencijos principų.“

                                               
1 Konvencija dėl prieinamumo prie informacijos, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 

kreiptis į teisėsaugos institucijas aplinkos apsaugos klausimais.


