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valstspiederīgais Juan Lopez de Uralde, par pārredzamības trūkumu sarunās 
par „Eurovegas” projektu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pilsoniskās sabiedrības platformas un politiskās partijas EQUO
vārdā brīdina par projektu „Eurovegas”, par ko notiek sarunas starp privātu attīstītāju no 
Amerikas un Madrides un Katalonijas reģionu pašvaldībām. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka sarunu process ar valsts iestādēm notiek ļoti neskaidri, neskatoties uz projekta 
būtisko ietekmi uz vidi un par spīti faktam, ka, lai apmierinātu attīstītāja prasības, centrālajai 
valdībai būtu jāveic daudzi grozījumi tiesību aktos. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šāds 
pārredzamības trūkums ir pretrunā Pamattiesību hartas 41. pantam par tiesībām uz labu 
pārvaldību un Direktīvai 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par 
vides informācijas pieejamību sabiedrībai1 publiskām iestādēm ir pienākums nodrošināt piekļuvi 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
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to rīcībā esošai vides informācijai katram prasības pieteikuma iesniedzējam, un tam nav jānorāda 
savas intereses iemesls. Pieteikuma iesniedzējiem, kuri uzskata, ka viņu prasība pēc 
informācijas ir tikusi ignorēta, atteikta, nav tikusi pienācīgi atbildēta vai nav izskatīta saskaņā 
ar direktīvas noteikumiem, ir pieejama pārskatīšanas procedūra, ko veic administratīvā vai 
tiesvedības kārtībā.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK1, ar ko 
paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē, sabiedrībai ir 
jābūt iespējai agrīni un efektīvi piedalīties tādu plānu vai programmu sagatavošanā un grozīšanā 
vai pārskatīšanā, kuri jāizstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas uzskaitīti direktīvas I pielikumā.
Visbeidzot, Komisija atzīmē, ka Direktīvā 2011/92/ES2 (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb 
IVN direktīva) noteikta prasība, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir veicams, pirms publiskiem 
vai privātiem projektiem tiek dota piekrišana. Šī procedūra nodrošina, ka šādu projektu sekas 
attiecībā uz vidi tiek pienācīgi noteiktas un novērtētas un ka pienākumi, kas izriet no Orhūsas 
Konvencijas attiecībā uz sabiedrības līdzdalību, tiek pareizi īstenoti.

Secinājums

Spriežot pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas, liekas, ka Spānijas varas iestādes 
pašlaik neizskata atļaujas piešķiršanu tādiem projektiem. Komisija nevar noteikt, vai ES tiesību 
akti ir vai nav tikuši pareizi piemēroti saistībā ar nākotnē iespējamu projektu, un tāpēc šajā 
gadījumā nevar iejaukties agrīnajā stadijā, kad attiecīgie ES tiesību aktu noteikumi vēl nav 
piemērojami. Kā tika norādīts Komisijas atbildē uz Eiropas Parlamenta rakstiskajiem 
jautājumiem E-715/2013 un E-716/2013, ņemot vērā projekta neesamību un jebkāda norādījuma 
trūkumu uz to, ka Spānijas varas iestādes nepiemērotu attiecīgo ES tiesību aktu, Komisija nav 
varējusi pieprasīt informāciju no Spānijas varas iestādēm par šo tematu.
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