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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 555/2012, ktorú predkladá Juan Lopez de Uralde, španielsky štáty občan, 
v mene politickej strany EQUO, o nedostatočnej transparentnosti rokovaní 
o projekte Eurovegas v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície varuje v mene platformy občianskej spoločnosti a politickej strany 
EQUO pred projektom Eurovegas, o ktorom v súčasnosti rokuje súkromný americký investor 
s regionálnymi vládami Madridu a Katalánska. Predkladateľ petície odsudzuje skutočnosť, že 
rokovania s verejnými orgánmi sa uskutočňujú v rámci veľmi nejasného postupu, a to aj 
napriek tomu, že tento projekt bude mať značný vplyv na životné prostredie a že 
na uspokojenie požiadaviek investora bude potrebné zaviesť niekoľko legislatívnych zmien 
na úrovni centrálnej vlády. Predkladateľ petície zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
transparentnosť je v rozpore s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie o práve 
na dobrú správu vecí verejných a so smernicou 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám 
o životnom prostredí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Poznámky Komisie

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe 
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verejnosti k informáciám o životnom prostredí1 sú verejné orgány povinné sprístupniť 
informácie o životnom prostredí, ktoré majú alebo ktoré sú pre ne uchovávané, na požiadanie 
každému žiadateľovi bez toho, aby musel preukázať svoj oprávnený záujem. Každý žiadateľ, 
ktorý sa domnieva, že jeho žiadosť o informácie bola ignorovaná, zamietnutá, neprimerane 
zodpovedaná alebo že sa s ňou nenakladalo v súlade s ustanoveniami tejto smernice, má 
prístup k opravnému postupu, či už administratívnemu alebo súdnemu.
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa 
ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného 
prostredia2, by verejnosť mala dostať včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa prípravy a zmeny 
alebo revízie plánov alebo programov, ktorých vytvorenie sa vyžaduje v predpisoch uvedených 
v prílohe I k smernici.
Na záver Komisia konštatuje, že smernicou 2011/92/EÚ3 (posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie alebo smernica o EIA) sa požaduje, aby sa posúdenie vplyvov na životné prostredie 
vykonalo pred udelením povolenia na určité verejné a súkromné projekty. Týmto postupom sa 
zabezpečuje riadne zistenie a posúdenie vplyvov takýchto projektov na životné prostredie, ako aj 
správne vykonávanie povinností týkajúcich sa účasti verejnosti, ktoré vyplývajú z Aarhuského 
dohovoru.

Záver

Na základe informácií poskytnutých predkladateľom petície sa zdá, že v súčasnosti nie je žiaden 
takýto projekt predložený na schválenie španielskym orgánom. Komisia nevie určiť, či sa 
s ohľadom na možný budúci projekt správne uplatňujú právne predpisy EÚ, a preto nemôže 
zasiahnuť v tejto veci v tomto ranom štádiu, keď sa ešte neuplatňujú príslušné ustanovenia 
právnych predpisov EÚ. Ako bolo uvedené v odpovedi Komisie na otázky Európskeho 
parlamentu na písomné zodpovedanie E–715/2013 a E–716/2013, Komisia so zreteľom 
na neexistenciu projektu a známok toho, že by španielske orgány neuplatňovali právne predpisy 
EÚ, nemôže od španielskych orgánov žiadať informácie o tejto veci.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám 
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