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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 555/2012, внесена от Juan Lopez de Uralde, с испанско гражданство, 
от името на EQUO, относно липсата на прозрачност по време на 
преговорите по проекта „Eurovegas” в Испания

1. Резюме на петицията

От името на платформата на гражданското общество и политическа партия EQUO 
вносителят на петицията отправя предупреждение срещу проекта „Eurovegas”, по който 
в момента се водят преговори между американски частен инвеститор и регионалните 
правителства на Мадрид и Каталония. Вносителят на петицията разкрива, че 
преговорите с публичните органи се провеждат в рамките на много таен процес, 
въпреки значителното въздействие върху околната среда на проекта и въпреки факта, 
че за да се съобрази с исканията на инвеститора, централното правителство би въвело 
многобройни законодателни изменения. Вносителят изтъква, че подобна липса на 
прозрачност е в противоречие с член 41 от Хартата на основните права – относно 
правото на добра администрация, и с Директива 2003/4/ЕО – относно обществения 
достъп до информация за околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Забележки на Комисията

Съгласно условията на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
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28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда1 от 
публичните органи се изисква да предоставят на разположение информацията за 
околната среда, съхранявана от или за тях, на всеки заявител при поискване и без той да 
трябва да декларира интерес.  Заявителите, които считат, че тяхното искане за 
информация е пренебрегнато, отхвърлено, получило е неподходящ отговор или не е 
разгледано в съответствие с разпоредбите на директивата, имат достъп до процедура за 
преразглеждане по административен или съдебен път.
Съгласно условията на Директива 2003/35/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, обществеността следва 
да получава ранна и ефективна възможност за участие в изготвянето и изменянето или 
преразглеждането на плановете или програмите, които трябва да се изготвят в 
съответствие с разпоредбите, посочени в приложение I към директивата.
В заключение, Комисията отбелязва, че Директива 2011/92/ЕС3 (директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или директива за ОВОС) изисква извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда преди одобряването на определени 
публични или частни проекти.  Тази процедура гарантира точно определяне и оценяване 
на последиците от подобни проекти за околната среда, както и правилно изпълнение на 
задълженията по Конвенцията от Орхус относно участието на обществеността.

Заключение

Съгласно предоставената от вносителя на петицията информация изглежда, че в момента 
няма такъв проект, който да е в процес на получаване на разрешение от испанските 
органи.  Комисията не може да определи дали законодателството на ЕС е приложено по 
правилен начин по отношение на евентуален бъдещ проект, като поради това не може да 
се намеси в този случай на този ранен етап, когато съответните разпоредби на 
законодателството на ЕС все още не са приложими.  Съгласно посоченото в отговора от 
Комисията на въпроси с искане за писмен отговор E-715/2013 и E-716/2013 на 
Европейския парламент, с оглед на липсата на проект и на признаци, че испанските 
органи не биха приложили съответното законодателство на ЕС, Комисията не беше в 
състояние да изиска информация по този въпрос от испанските органи.
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