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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1478/2010, imressqa minn Raúl Urquiaga Cela, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem l-Ekoloġisti Attivi, dwar miżuri baġitarji għat-tnaqqis fl-
ispejjeż fil-Komunità Awtonoma ta’ Madrid

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar miżuri baġitarji għat-tnaqqis fl-ispejjeż fil-Komunità 
Awtonoma ta’ Madrid għall-2011 stabbiliti fil-“Liġi fuq miżuri fiskali u amministrattivi għall-
Komunità Awtonoma ta’ Madrid”. Skont il-petizzjonant, dawn il-miżuri se jkollhom impatt 
negattiv fuq numru ta’ korpi konsultattivi responsabbli għas-siti protetti fir-reġjun, li l-
għajbien tagħhom ifixkel l-involviment pubbliku u jirrestrinġi d-dritt għall-informazzjoni 
ambjentali, u b’hekk ikunu qed jiskru d-Direttiva 2003/4/KE u l-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali1 timplimenta d-

                                               
1 Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 

għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunsill 90/313/KEE 
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dispożizzjonijiet dwar l-aċċess  għat-tagħrif tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus1. Skont id-Direttiva, 
l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jipprovdu tagħrif dwar l-ambjent, inkluż tagħrif li jkollhom 
dwar miżuri u leġiżlazzjoni lill-applikanti li jitolbuh.

Mid-deskrizzjoni tal-każ, ma jidhirx li l-preżunta tneħħija tal-korpi konsultattivi 
tirrappreżenta kwistjoni ta’ ksur tad-Direttiva 2003/4/KE. B’mod partikolari, l-obbligi tat-
tagħrif skont id-direttiva jaqgħu fuq l-awtoritajiet pubbliċi inġenerali, iżda mhuma marbuta 
ma’ ebda organizzazzjoni amministrattiva speċifika.

Barra minn hekk, m’hemm ebda indikazzjoni li ġiet sotomessa talba għall-aċċess jew li xi 
dokument li kellu jixxandar ma xxandarx.

Il-Kummissjoni qed tevalwa kontinwament l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-
Direttiva 2003/4/KE. Fil-każ ta’ Spanja, il-Kummissjoni diġà rċiviet miżuri ta’ 
implimentazzjoni bl-għan li d-Direttiva tiġi trasposta fil-leġiżlazzjoni Spanjola. Bħalissa, il-
Kummissjoni qed tagħmel eżami tal-konformità tal-leġiżlazzjoni Spanjola ma’ din id-
Direttiva. Jekk ikun hemm xi evidenza ta’ traspożizzjoni difettuża tad-Direttiva 2003/4/KE, il-
Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet Spanjoli dwar dan mill-ewwel.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li t-tagħrif ipprovdut mill-petizzjonant ma juri li hemm ebda nuqqas ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, b’mod partikolari tad-Direttiva 2003/4/KE, 
jew tal-prinċipji tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

                                               
1 Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet 

u l-Aċċess għall-Ġustizzja fil-Kwistjonijiet Ambjentali


