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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 555/2012 af Juan Lopez de Uralde, spansk statsborger, for EQUO, 
om manglen på gennemsigtighed under forhandlinger om Eurovegasprojektet i 
Spanien.

1. Sammendrag

Andrageren advarer på vegne af civilsamfundsplatformen og det politiske parti EQUO mod 
projektet Eurovegas, som forhandles mellem en privat amerikansk entreprenør og de 
regionale styrer for Madrid og Catalonien. Andrageren gør opmærksom på, at 
forhandlingsforløbet med de offentlige myndigheder er meget uigennemsigtigt til trods for 
projektets betydelige miljøpåvirkning og til trods for, at den centrale regering vil skulle 
indføre adskillige lovændringer for at imødekomme bygherrens krav. Andrageren 
understreger, at en sådan uigennemsigtighed strider mod artikel 41 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, om retten til god forvaltning og mod direktiv 2003/4/EC om 
offentlig adgang til miljøoplysninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionens bemærkninger

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
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adgang til miljøoplysninger1 er myndighederne forpligtet til at gøre de miljøoplysninger, de 
besidder eller som opbevares for dem, tilgængelige for enhver informationssøgende på dennes 
anmodning og uden at vedkommende skal redegøre for sine motiver. Informationssøgende, der 
mener, at deres anmodning om oplysninger er blevet ignoreret, afvist, besvaret i utilstrækkelig 
grad eller ikke behandlet i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, har adgang til 
prøvelse i form af en administrativ eller juridisk procedure.

Det fastsættes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om 
mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer 
på miljøområdet2, at offentligheden tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i 
udarbejdelse og ændringer eller ajourføring af de planer eller programmer, som kræves 
udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bilag I.

Endvidere ønsker Kommissionen at påpege, at direktiv 2011/92/EU3 (direktivet om 
miljøindvirkningsvurdering) fastsætter krav om, at der foretages en miljøkonsekvensanalyse, 
inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter. Denne procedure sikrer, at de 
miljømæssige konsekvenser af sådanne projekter behørigt indkredses og vurderes og at de 
forpligtelser, der gælder i henhold til Århuskonventionen vedrørende offentlighedens deltagelse, 
efterleves korrekt.

Konklusion

Ifølge de oplysninger, som andrageren fremlægger, ser det ikke ud til, at noget sådant projekt er i 
færd med at blive godkendt af de spanske myndigheder. Kommissionen kan ikke afgøre, 
hvorvidt EU-retten er blevet anvendt korrekt eller ej i forbindelse med et eventuelt fremtidigt 
projekt, og kan derfor ikke gribe ind i denne sag på dette tidlige stadie, hvor de relevante 
bestemmelser i EU-retten endnu ikke finder anvendelse. Kommissionen er, som det fremgår af 
dens svar på Europa-Parlamentets skriftlige forespørgsler E-715/2013 og E-716/2013, som følge 
af, at der ikke forelægger noget projekt eller nogen indikation af, at de spanske myndigheder ikke 
agter at følge de gældende EU-regler, ikke i stand til at udbede sig oplysninger fra de spanske 
myndigheder om dette emne.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse -
Erklæring fra Kommissionen (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17–25). 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af bestemte planers 
og programmers indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1–21).


