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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener toont zich bezorgd over de bezuinigingsmaatregelen in de begroting van de regio 
Madrid voor 2011, zoals opgenomen in de Wet fiscale en administratieve maatregelen van de 
autonome regio Madrid. Deze maatregelen hebben volgens indiener negatieve gevolgen voor een 
reeks adviesorganen op het gebied van beschermde gebieden in de regio. Indiener meent dat 
verdwijning van deze organen zou betekenen dat de inspraak van burgers in gevaar komt en het 
recht op toegang tot milieu-informatie wordt ingeperkt, wat een schending van 
Richtlijn 2003/4/EG en het Verdrag van Aarhus zou inhouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Opmerkingen van de Commissie

Met Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie1 worden de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus2 over toegang tot informatie ten uitvoer gelegd. Volgens 
de richtlijn moeten overheidsinstanties milieu-informatie, waaronder informatie over 
maatregelen en wetgeving waarover zij beschikken, verstrekken aan aanvragers die daartoe een 
verzoek hebben ingediend.
                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad.
2 Verdrag inzake toegang tot informatie, inspraak door de bevolking en mogelijkheid van verhaal in milieuzaken.
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Uit de beschrijving van dit geval blijkt niet dat de vermeende afschaffing van adviesorganen een 
schending van Richtlijn 2003/4/EG zou inhouden. Met name zij vermeld dat de in de richtlijn 
vermelde verplichtingen tot het verstrekken van informatie naar overheidsinstanties in het 
algemeen verwijzen, maar niet gekoppeld zijn aan enige specifieke overheidsorganen.

Er is bovendien geen aanwijzing dat een verzoek tot toegang is ingediend of dat een document 
dat verspreiding behoeft niet openbaar is gemaakt.

De Commissie onderwerpt de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/4/EG door de lidstaten 
voortdurend aan beoordeling. In het geval van Spanje heeft de Commissie reeds 
uitvoeringsmaatregelen ontvangen met het oog op omzetting van de richtlijn in Spaanse 
wetgeving. De Commissie is momenteel bezig te onderzoeken of de Spaanse wetgeving in 
overeenstemming is met genoemde richtlijn. Indien hoe dan ook blijkt dat de omzetting van 
Richtlijn 2003/4/EG gebreken vertoont, zal de Commissie de aandacht van de Spaanse 
autoriteiten daar beslist op vestigen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de door indiener geleverde informatie niet wijst op enig bewijs 
dat de milieuwetgeving van de EU, met name Richtlijn 2003/4/EG of de beginselen van het 
Verdrag van Aarhus, niet wordt geëerbiedigd.


