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Komisja Petycji

10.6.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1478/2010, którą złożył Raúl Urquiaga Cela (Hiszpania) w imieniu 
Ekologów w Akcji, w sprawie budżetowych środków redukcji kosztów 
w Autonomicznej Wspólnocie Madrytu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z budżetowymi środkami redukcji 
kosztów przyjętych w Autonomicznej Wspólnocie Madrytu na 2011 r. i określonych 
w „Ustawie w sprawie środków fiskalnych i administracyjnych dla Autonomicznej 
Wspólnoty Madrytu”. Według składającego petycję, środki te będą miały szkodliwy wpływ 
na liczne organy konsultacyjne odpowiedzialne za obszary chronione w tym regionie, a ich 
likwidacja ograniczy zaangażowanie społeczne oraz prawo do informacji o środowisku, 
co tym samym będzie stanowiło naruszenie dyrektywy 2003/4/WE oraz konwencji z Aarhus.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska1wprowadza przepisy dotyczące dostępu do informacji, zawarte w konwencji z 

                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG.
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Aarhus1. Zgodnie z przedmiotową dyrektywą władze publiczne muszą udostępnić 
wnioskodawcy zwracającemu się do nich z taką prośbą informacje dotyczące środowiska, w 
tym posiadane przez nie informacje o środkach i przepisach prawnych.

Z opisu przedmiotowej sprawy nie wynika, aby przypuszczalna likwidacja organów 
konsultacyjnych prowadziła do wystąpienia sprzeczności z przepisami dyrektywy 
2003/4/WE. Przede wszystkim obowiązki dotyczące udzielania informacji na mocy 
przedmiotowej dyrektywy mają zastosowanie ogółem do władz publicznych, a nie są 
powiązane z żadną konkretną organizacją administracyjną.

Ponadto brak dowodów, które wskazywałyby na to, że został przedłożony wniosek o 
udzielenie informacji lub że nie doszło do rozpowszechnienia dokumentu podlegającego 
takiemu obowiązkowi.

Komisja prowadzi stałą ocenę wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2003/4/WE. 
W przypadku Hiszpanii Komisja otrzymała już środki wykonawcze mające służyć 
transponowaniu dyrektywy do ustawodawstwa hiszpańskiego. Komisja bada obecnie 
zgodność ustawodawstwa hiszpańskiego z przepisami przedmiotowej dyrektywy. W 
przypadku stwierdzenia niepełnej transpozycji dyrektywy 2003/4/WE Komisja zdecydowanie 
zwróci uwagę władz hiszpańskich na ten problem.

Wniosek

Zdaniem Komisji informacje dostarczone przez składającego petycję nie wskazują na 
naruszenie prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie 
dyrektywy 2003/4/WE, ani zasad konwencji z Aarhus.

                                               
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.


