
CM\939007NL.doc PE513.191v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.4.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 555/2012, ingediend door Juan Lopez de Uralde (Spaanse
nationaliteit), namens EQUO, over het gebrek aan transparantie tijdens de 
onderhandelingen over het Eurovegas-project in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener waarschuwt namens burgerplatform en politieke partij EQUO voor het Eurovegas-
project, waarover momenteel wordt onderhandeld tussen een particuliere Amerikaanse 
ontwikkelaar en de regionale overheden van Madrid en Catalonië. Indiener hekelt het feit dat 
het overleg met de overheidsinstanties op hoogst ondoorzichtige wijze wordt gevoerd, hoewel 
het project ingrijpende gevolgen voor het milieu heeft en de centrale overheid tal van 
wetswijzigingen gaat indienen om aan de eisen van de ontwikkelaar tegemoet te komen. 
Indiener wijst erop dat een dergelijk gebrek aan transparantie in strijd is met artikel 41 van het 
Handvest van de grondrechten over het recht op behoorlijk bestuur en met Richtlijn 
2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

"Opmerkingen van de Commissie

Krachtens Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
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inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie1 moeten overheidsinstanties milieu-
informatie die zij bezitten of die voor hen bestemd is, ter beschikking stellen van elke persoon 
die hierom verzoekt en zonder dat deze persoon een reden moet geven voor zijn verzoek. 
Personen die van mening zijn dat hun verzoek om informatie genegeerd is, geweigerd, 
onafdoende beantwoord of niet behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de 
richtlijn, kunnen een administratieve of gerechtelijke beroepsprocedure inleiden.
Krachtens Richtlijn 2003/35/EG2 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's 
betreffende het milieu moet de bevolking tijdig en daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om 
deel te nemen aan de voorbereiding, wijziging en herziening van de plannen of programma's die 
conform de bepalingen in bijlage I bij de richtlijn moeten worden opgesteld.
Tot slot wijst de Commissie erop dat er krachtens Richtlijn 2011/92/EU3 een 
milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden vooraleer er toestemming wordt gegeven voor 
bepaalde openbare en particuliere projecten. Deze procedure garandeert dat de gevolgen van 
dergelijke projecten voor het milieu naar behoren worden geïdentificeerd en geëvalueerd en dat 
de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Aarhus betreffende inspraak van het publiek 
worden nageleefd.

Conclusie

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat het project dat de Spaanse overheid 
momenteel aan het goedkeuren is, niet tot de betrokken categorie van projecten behoort. De 
Commissie kan niet vaststellen of de EU-wetgeving in verband met een mogelijk toekomstig 
project correct is uitgevoerd en kan bijgevolg niet optreden in zulk een vroeg stadium als in dit 
geval, wanneer de relevante bepalingen van het EU-recht nog niet van toepassing zijn. Zoals de 
Commissie al aangaf in haar antwoord op de schriftelijke vragen E-715/2013 en E-716/2013 van 
het Europees Parlement, is zij gezien het ontbreken van een project en van aanwijzingen dat de 
Spaanse overheidsinstanties de relevante EU-wetgeving niet zullen toepassen, niet bij machte om 
de Spaanse overheid om uitleg over de kwestie te vragen."
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