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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 555/2012, adresată de Juan Lopez de Uralde, de cetățenie spaniolă, 
în numele EQUO, privind lipsa transparenței în cadrul negocierilor cu 
privire la proiectul Eurovegas din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în numele platformei societății civile și al partidului politic EQUO, atrage atenția 
asupra proiectului Eurovegas, care se află în curs de negociere între un dezvoltator privat 
american și guvernele regionale din Madrid și Catalonia. Petiționarul reclamă faptul că 
negocierile cu autoritățile publice au loc în cadrul unui proces foarte obscur, în ciuda 
impactului semnificativ asupra mediului al proiectului și în ciuda faptului că, pentru a 
satisface cerințele dezvoltatorului, guvernul central ar introduce mai multe modificări 
legislative. Petiționarul subliniază că o astfel de lipsă de transparență contravine articolului 41 
din Carta drepturilor fundamentale, privind dreptul la o bună administrare, și 
Directivei 2003/4/CE, privind accesul publicului la informațiile despre mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Observațiile Comisiei

În temeiul Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003, 
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privind accesul publicului la informațiile despre mediu1, autoritățile publice trebuie să pună la 
dispoziția oricărui solicitant, la cererea acestuia și fără ca acesta să declare interesul pe care îl are 
în acest sens, informațiile despre mediu pe care le dețin sau care sunt deținute în numele lor.  
Solicitanții care consideră că cererea lor de informații a fost ignorată, refuzată, a primit un 
răspuns neadecvat sau nu a fost tratată în conformitate cu dispozițiile directivei au acces la o 
procedură de recurs, fie administrativ, fie judiciar.
În temeiul Directivei 2003/35/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003, 
de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul, 
publicul beneficiază de la început de șanse efective de participare la pregătirea și modificarea sau 
revizuirea planurilor sau a programelor care urmează să fie elaborate în conformitate cu 
dispozițiile din anexa I la directivă.
În cele din urmă, Comisia observă că Directiva 2011/92/UE3 („Evaluarea impactului asupra 
mediului” sau Directiva EIM) prevede ca o evaluare a impactului asupra mediului să fie 
efectuată înaintea acordării autorizației pentru anumite proiecte publice și private.  Această 
procedură asigură identificarea și evaluarea corespunzătoare a consecințelor acestor proiecte 
asupra mediului și aplicarea corectă a obligațiilor în temeiul Convenției de la Aarhus cu privire la 
participarea publicului.

Concluzie

Din informațiile furnizate de petiționar reiese că niciun astfel de proiect nu este în prezent în curs 
de autorizare de către autoritățile spaniole.  Comisia nu poate preciza dacă legislația UE a fost 
sau nu aplicată în mod corect în ceea ce privește un eventual viitor proiect și, prin urmare, nu 
poate interveni în acest caz în această fază timpurie când dispozițiile relevante ale legislației UE 
încă nu sunt aplicabile.  Conform indicațiilor din răspunsul Comisiei la întrebările cu solicitare 
de răspuns scris E-715/2013 și E-716/2013 adresate de Parlamentul European, având în vedere 
absența unui proiect și a oricărui indiciu că autoritățile spaniole nu ar aplica legislația UE 
relevantă, Comisia nu este în măsură să solicite informații din partea autorităților spaniole cu 
privire la acest subiect.
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26-32.
2 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
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