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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 555/2012, którą złożył Juan López de Uralde (Hiszpania) w 
imieniu EQUO, w sprawie braku przejrzystości podczas negocjacji 
dotyczących przedsięwzięcia Eurovegas w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu platformy społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznej 
EQUO, ostrzega przed przedsięwzięciem Eurovegas, będącym obecnie przedmiotem 
negocjacji pomiędzy prywatnym wykonawcą ze Stanów Zjednoczonych a rządami 
regionalnymi Madrytu i Katalonii. Składający petycję informuje, że negocjacje z władzami 
publicznymi prowadzone są w bardzo nieprzejrzysty sposób, mimo że przedmiotowe 
przedsięwzięcie ma znaczące oddziaływanie na środowisko oraz pomimo tego, że w celu 
dostosowania się do wymagań wykonawcy rząd centralny wprowadzi liczne zmiany 
w przepisach prawa. Składający petycję wskazuje, że taki brak przejrzystości jest sprzeczny 
z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczącym prawa do dobrej 
administracji oraz z dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
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w sprawie publicznego dostępu do informacji1, władze publiczne są zobowiązane udostępniać 
informacje o środowisku, znajdujące się w posiadaniu organów władzy publicznej lub 
przeznaczone dla tych organów, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek bez konieczności 
wykazania, że ma on w tym jakiś interes. Wnioskodawcy, którzy uważają, że ich wniosek 
o udostępnienie informacji został zignorowany, niesłusznie odrzucony, nieodpowiednio 
rozpatrzony lub w inny sposób potraktowany niezgodnie z uregulowaniami tej dyrektywy, 
mogą skorzystać z procedury odwoławczej administracyjnej lub sądowej.
Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska2, należy na wczesnym etapie umożliwić społeczeństwu 
rzeczywisty udział w przygotowaniach planów i ich zmianach lub w przeglądzie planów i 
programów, które powinny być opracowane zgodnie z przepisami załącznika I do dyrektywy.
Komisja stwierdziła też, że dyrektywa 2011/92/UE3 (dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko zwana też dyrektywą EIA) wymaga, aby przeprowadzać ocenę 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem zezwolenia na realizację niektórych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych. Procedura ta ma na celu zadbanie o to, aby wpływ, 
jaki wywierają takie przedsięwzięcia na środowisko, były odpowiednio rozpoznane i ocenione,
a zobowiązania wynikające z Konwencji z Aarhus dotyczące udziału społeczeństwa były 
prawidłowo wypełnione.

Podsumowanie

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że władze hiszpańskie nie są 
obecnie w trakcie udzielania zezwolenia na realizację żadnego przedsięwzięcia tego rodzaju.  
Komisja nie może stwierdzić, czy ustawodawstwo UE jest prawidłowo stosowane odnośnie do 
ewentualnych przyszłych przedsięwzięć i dlatego nie może interweniować w tym przypadku na 
tak wczesnym etapie, kiedy to odpowiednie przepisy prawa UE nie mają jeszcze zastosowania. 
Jak wskazano w odpowiedzi Komisji na pytania pisemne Parlamentu Europejskiego E-715/2013 
i E-716/2013, w związku z brakiem projektu lub jakiejkolwiek oznaki wskazującej na to, że 
władze hiszpańskie nie stosują odpowiednich przepisów UE, Komisja nie może zwrócić się do 
władz hiszpańskich z wnioskiem o udzielenie informacji w tej sprawie.
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