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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1478/2010, adresată de Raúl Urquiaga Cela, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Ecologists in Action”, privind măsurile de reducere a costurilor 
bugetare în Regiunea autonomă Madrid

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile de reducere a costurilor bugetare 
pentru 2011 în Regiunea autonomă Madrid prevăzute în „Legea privind măsurile fiscale și 
administrative pentru Regiunea autonomă Madrid”. Potrivit petiționarului, aceste măsuri vor 
avea un impact dăunător asupra unui număr de organisme consultative responsabile pentru 
ariile protejate din regiune, a căror dispariție va submina implicarea cetățenilor și va restrânge 
dreptul la informațiile despre mediu, încălcând astfel Directiva 2003/4/CE și Convenția de la 
Aarhus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Observațiile Comisiei

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu1 pune în aplicare 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 

publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului.
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prevederile Convenției de la Aarhus privind accesul la informații1. Potrivit directivei, 
autoritățile publice trebuie să furnizeze informații despre mediu, inclusiv informațiile deținute 
de acestea în privința măsurilor și a legislației, unui solicitant care a introdus o astfel de 
cerere.

Din descrierea cazului, nu rezultă că o presupusă desființare a organismelor consultative ar 
reprezenta o problemă de nerespectare a prevederilor Directivei 2003/4/CE. În special, 
obligațiile de informare în temeiul directivei se referă la autoritățile publice în general, dar nu 
au legătură cu nicio organizație administrativă specifică.

În plus, nu există nicio indicație că s-a depus o cerere de acces sau că un document care 
trebuia să fie făcut public nu a fost pus la dispoziția publicului.

Comisia evaluează în mod constant punerea în aplicare de către statele membre a Directivei 
2003/4/CE. În cazul Spaniei, Comisia a primit deja măsuri de punere în aplicare cu scopul de 
a transpune directiva în legislația spaniolă. Comisia analizează în prezent conformitatea 
legislației spaniole cu directiva menționată. Dacă se va identifica vreo dovadă de transpunere 
defectuoasă a Directivei 2003/4/CE, Comisia nu va ezita să atragă atenția autorităților 
spaniole asupra acestui element.

Concluzie

Comisia consideră că informațiile furnizate de petiționar nu indică nicio dovadă de 
nerespectare a legislației de mediu a UE, în special a Directivei 2003/4/CE, sau a principiilor 
Convenției de la Aarhus.

                                               
1 Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în 

probleme de mediu.


