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Temats: Lūgumraksts Nr. 1478/2010, ko Vides aktīvistu rīcības grupas vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Raúl Urquiaga Cela, par Madrides 
autonomajai kopienai paredzētā budžeta mazināšanas pasākumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Madrides autonomajai kopienai paredzētā budžeta 
mazināšanas pasākumiem 2011. gadam, kas noteikti „Likumā par Madrides autonomās 
kopienas fiskālajiem un administratīvajiem pasākumiem”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka šie pasākumi nelabvēlīgi ietekmēs vairākas konsultatīvās iestādes, kas atbild par reģiona 
aizsargājamām teritorijām; šo iestāžu likvidēšana mazinās sabiedrības līdzdalību un ierobežos 
tiesības saņemt informāciju vides jomā, tādējādi pārkāpjot Direktīvas 2003/4/EK noteikumus 
un Orhūsas konvenciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Komisijas komentāri

Direktīvā 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai1 transponēti Orhūsas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.
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konvencijas noteikumi par piekļuvi informācijai1. Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem 
valsts varas iestādēm ir pienākums sniegt vides informāciju, tostarp informāciju par 
pasākumiem un tiesību aktiem, ikvienai personai, kas šādu pieprasījumu iesniegusi.

Aprakstītajā gadījumā nešķiet, ka konsultatīvo iestāžu iespējamā likvidēšana būtu pretrunā 
Direktīvas 2003/4/EK noteikumiem. Proti, šajā direktīvā noteiktais pienākums sniegt 
informāciju vispārēji attiecas uz valsts varas iestādēm, tas nav saistīts ar kādu konkrētu 
administratīvu struktūru.

Turklāt nekas neliecina par to, ka bijis iesniegts pieprasījums par piekļuvi informācijai vai ka 
nebūtu publiskots izplatīšanai paredzēts dokuments.

Komisija pastāvīgi izvērtē Direktīvas 2003/4/EK īstenošanu dalībvalstīs. Spānijas gadījumā 
Komisija jau ir saņēmusi īstenošanas pasākumus, kas paredzēti direktīvas transponēšanai 
Spānijas tiesību aktos. Šobrīd Komisija pārbauda Spānijas tiesību aktu atbilstību minētajai 
direktīvai. Ja tiks konstatēts, ka Direktīva 2003/4/EK ir transponēta nepareizi, Komisija 
nekavējoties norādīs uz to Spānijas varas iestādēm.

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumrakstā sniegtā informācija neliecina par ES vides tiesību aktu, 
proti, Direktīvas 2003/4/EK, pārkāpumiem vai Orhūsas konvencijas principu pārkāpumiem.

                                               
1 Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 

iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.


