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0555/2012. számú petíció a spanyolországi Eurovegas projektről folytatott 
tárgyalások átláthatóságának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az EQUO civil polgári platform és politikai párt nevében óva int az 
Eurovegas projekttől, amelyről tárgyalások folynak egy amerikai magánberuházó, valamint 
Madrid és Katalónia regionális kormányzata között. A petíció benyújtója sérelmezi, hogy az 
állami hatóságokkal folytatott tárgyalások rendkívül homályos eljárás keretében zajlanak, 
annak ellenére, hogy a projekt jelentős környezeti hatásokkal jár, és a fejlesztő igényeinek 
kielégítése érdekében a központi kormányzat több jogszabályt is módosítana. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy az átláthatóság hiánya ellentétes az Alapjogi Charta megfelelő 
ügyintézéshez való jogról szóló 41. cikkével, valamint a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság észrevételei

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv1 értelmében a hatóságok kötelesek bármely kérelmező 
rendelkezésére bocsátani a birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat 
anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét.  Azok a kérelmezők, akik úgy 
ítélik meg, hogy információkérésükkel nem foglalkoztak, azt elutasították, nem kielégítő 
módon válaszolták meg, vagy azzal nem az irányelv rendelkezéseinek megfelelően 
foglalkoztak, lehetőségük van közigazgatási vagy jogi felülvizsgálati eljárást indítani. 
A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 
2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 értelmében a nyilvánosságnak kellő időben 
hatékony lehetőséget kell kapnia az irányelv I. mellékletében felsorolt rendelkezések alapján 
elkészítendő tervek és programok előkészítésében és módosításában, illetve felülvizsgálatában.
A Bizottság végül megjegyzi, hogy a 2011/92/EU irányelv3 (a „környezeti hatásvizsgálatról 
szóló” azaz KHV-irányelv) környezeti hatásvizsgálat végzését követeli meg bizonyos köz- és 
magánberuházások kivitelezésének megkezdése előtt.  Ez az eljárás biztosítja az ehhez hasonló 
projektek környezeti hatásának megfelelő meghatározását és vizsgálatát, és az Aarhusi 
Egyezményből fakadó, a nyilvánosság részvételére vonatkozó kötelezettségek helyes 
alkalmazását.

Következtetések

A petíció benyújtója által szolgáltatott információból kitűnik, hogy a spanyol hatóságoknál 
jelenleg nincs folyamatban ilyen projekt engedélyezési eljárása.  A Bizottság nem tudja 
megállapítani, hogy helyesen került-e alkalmazásra az uniós jog egy lehetséges jövőben 
projekttel kapcsolatban, ezért ebben a korai szakaszban, amelyben még nem alkalmazhatóak az 
uniós jog vonatkozó előírásai, nem avatkozhat be.  Ahogy a Bizottság a Parlament E-715/2013. 
sz. és E-716/2013. sz. írásbeli kérdéseire adott válaszában jelezte, tekintettel a projekt, illetve 
bármilyen azzal kapcsolatos jelzés hiányára, hogy a spanyol hatóságok nem alkalmazzák a 
vonatkozó uniós jogszabályokat, a Bizottság nem volt abban a helyzetben, hogy tájékoztatást 
kérjen a spanyol hatóságoktól ebben a tárgyban.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről – HL 41, 2003.2.14., 26-32. o.
2 a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a 
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló 2003. május 26-i 2003/35/EK parlamenti és tanácsi irányelv – HL L 156., 
2003.6.25., 17–25. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EGT-vonatkozású szöveg) – HL L 26., 
2012.1.28., 1–21. o.


