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Θέμα: Αναφορά 555/2012, του Juan Lopez de Uralde, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κινήματος EQUO, σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στις 
διαπραγματεύσεις για το έργο Eurovegas στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της EQUO – πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικό 
κίνημα – τάσσεται κατά του έργου Eurovegas, για το οποίο διεξάγονται διαπραγματεύσεις 
μεταξύ ενός αμερικάνου ιδιώτη εργολάβου και των περιφερειακών κυβερνήσεων της 
Μαδρίτης και της Καταλονίας. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις 
δημόσιες αρχές διεξάγονται με αδιαφανή τρόπο, παρά τις σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του έργου και το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να 
ικανοποιήσει τα αιτήματα του εργολάβου, σκοπεύει να εισαγάγει πολλαπλές νομοθετικές 
τροποποιήσεις. Ο αναφέρων τονίζει ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας αντιβαίνει στο άρθρο 41 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όσον αφορά το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, καθώς 
και στην οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/4/EΚ·του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι 
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δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες 1 που κατέχονται 
από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών 
να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον.   Οι αιτούντες που θεωρούν ότι η αίτησή 
τους για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε, απαντήθηκε πλημμελώς ή δεν 
αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, έχουν πρόσβαση σε μια διαδικασία 
επανεξέτασης, διοικητικής ή δικαστικής.
Σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/EΚ 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
στις 26 Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον, πρέπει να παρέχεται έγκαιρα και 
ουσιαστικά στο ενδιαφερόμενο κοινό, η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία και 
τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων ή των προγραμμάτων η κατάρτιση των οποίων 
απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας. 
Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Οδηγία 2011/92/ΕΚ 3 («Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων» ή οδηγία ΕΠΕ) επιβάλλει διεξαγωγή αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση άδειας σε ορισμένα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων.   Με τη διαδικασία αυτήν εξασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων 
αυτών προσδιορίζονται και εκτιμώνται ορθά και ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη 
σύμβαση του Aarhus που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού, εφαρμόζονται σωστά. 

Συμπεράσματα

Από τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων προκύπτει ότι κανένα τέτοιο έργο δεν 
βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο έγκρισης από τις ισπανικές αρχές.   Η Επιτροπή δεν 
μπορεί να καθορίσει κατά πόσο η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόστηκε ορθά σχετικά με ένα 
πιθανό μελλοντικό έργο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρέμβει στην παρούσα υπόθεση 
σε αυτό το πρώιμο στάδιο, καθώς οι σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.   Όπως επισημάνθηκε σε απάντηση της Επιτροπής στις γραπτές 
ερωτήσεις E-715/2013 και E-716/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω κάποιου έργου 
καθώς και οποιασδήποτε αναφοράς ότι οι ισπανικές αρχές δεν εφήρμοσαν τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να ζητήσει από τις ισπανικές αρχές 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. 

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
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με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου - Δήλωση της Επιτροπής - ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-
25. 
3 Οδηγία 2011/92/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον Κείμενο 
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