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Tema: Peticija Nr. 555/2012 dėl neskaidrių derybų dėl projekto „Eurovegas“ 
Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan Lopez de Uralde judėjimo 
EQUO vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pilietinės visuomenės platformos ir politinės partijos EQUO vardu įspėja 
apie projektą „Eurovegas“, dėl kurio šiuo metu derasi amerikiečių privati statybų vykdymo 
įmonė ir Madrido ir Katalonijos regionų valdžios institucijos. Peticijos pateikėjas smerkia tai, 
kad derybų su valdžios institucijomis procesas yra labai neskaidrus nepaisant to, kad projektas 
gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai, ir to, kad, siekdama prisitaikyti prie statybų vykdymo 
įmonės reikalavimų, centrinė valdžia ketina padaryti daug įstatymų pataisų. Peticijos 
pateikėjas pabrėžia, kad toks neskaidrumas prieštarauja Pagrindinių teisių chartijos 41 
straipsniui dėl teisės į gerą administravimą ir Direktyvai 2003/4/EB dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie aplinką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisijos pastabos

Remiantis 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką1, reikalaujama, kad valdžios 

                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
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institucijos pareiškėjo prašymu pateiktų jų turimą arba joms skirtą informaciją apie aplinką, 
nereikalaudamos pareiškėjo nurodyti intereso.  Pareiškėjai, manantys, kad jų prašymai suteikti 
informaciją buvo ignoruojami, atmesti, į juos netinkamai atsakyta arba jie nebuvo išspręsti 
laikantis direktyvos nuostatų, gali imtis administracinės ar teisminės peržiūros procedūros.
Remiantis 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB1, 
nustatančia visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir 
programas, visuomenei iš anksto būtų suteikiamos veiksmingos galimybės dalyvauti rengiant 
ir keičiant ar peržiūrint planus ir programas, reikalaujamas parengti pagal I priede išvardytas 
nuostatas.
Galiausiai Komisija pažymi, kad Direktyvoje 2011/92/ES2 (Poveikio aplinkai vertinimo arba 
PAV direktyva) reikalaujama, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų vykdomas prieš suteikiant 
sutikimą dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų. Šia procedūra užtikrinama, kad tokių 
projektų poveikis aplinkai būtų tinkamai nustatytas ir įvertintas, ir kad būtų tinkamai vykdomi 
Orhuso konvencijos įpareigojimai, susiję su visuomenės dalyvavimu.

Išvada

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos atrodo, kad šiuo metu Ispanijos valdžios institucijos 
nevykdo jokio tokio projekto leidimo suteikimo proceso. Komisija negali nuspręsti, ar ES teisės 
aktai tinkamai taikyti galimiems būsimiems projektams, todėl šiuo atveju negali įsikišti 
ankstyvame etape, kadangi atitinkamos ES teisės nuostatos dar netaikytinos. Kaip nurodyta 
Komisijos atsakyme į Europos Parlamento rašytinius klausimus E–715/2013 ir E–716/2013, 
atsižvelgdama į projekto ir nuorodų, kad Ispanijos valdžios institucijos netaikytų atitinkamų ES 
teisės aktų, nebuvimą Komisija negalėjo prašyti Ispanijos valdžios institucijų suteikti 
informacijos šiuo klausimu.“

                                                                                                                                                  
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, 
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