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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0095/2012, ktorú predkladá Julio Martín De Eugenio Manglano, 
španielsky štátny občan, v mene združenia Asociación Colectivo Espartal-
Ecologistas en Acción de Valdemoro, o plánovanej výstavne čistiarne 
odpadových vôd v oblastiach Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá by 
mala dosah na sieť Natura 2000 a predstavovala by porušenie smernice 
o biotopoch a smernice o vtákoch

Petícia 0282/2012, ktorú predkladá Javier Carrillo Castaño, španielsky 
štátny občan, v mene organizácie EQUO, o infraštruktúre na čistenie 
odpadových vôd v oblastiach Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá má 
dosah na sieť Natura 2000 a predstavuje porušenie smernice o posudzovaní 
vplyvu na životné prostredie, smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

1. Zhrnutie obsahu petície 0095/2012

Predkladateľ petície sa v mene združenia Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción sťažuje na projekt EDAR de Valdemoro, ktorý schválili regionálne orgány 
autonómneho Madridského spoločenstva a ktorý má vybudovať madridská verejná 
spoločnosť Canal de Isabel II. V projekte sa predpokladá výstavba čistiarne odpadových vôd 
v oblasti El Espartal na území samospráv Valdemoro a Ciempozuelos (Madrid). Časť oblasti 
El Espartal je súčasťou siete Natura 2000 a už v minulosti bola predmetom rôznych petícií 
a parlamentných otázok (najmä otázky E-5377/09). Predkladateľ petície uznáva, že 
predchádzajúce petície boli uzavreté, pretože Komisia nezistila žiadne porušenie právnych 
predpisov, teraz však upozorňuje, že parametre projektu sa zmenili, o čom svedčí vyhlásenie 
o vplyve na životné prostredie uverejnené 14. októbra 2011. Predkladateľ petície vystríha, že 
schválený projekt známy ako Alternatíva 2 je hrozbou pre sieť Natura 2000, keďže bude mať 
priamy a negatívny dosah na lokalitu s európskym významom a osobitne chránené územie. 
Predkladateľ petície preto tvrdí, že madridské orgány porušujú smernicu 92/43/EHS 
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o biotopoch a smernicu 79/409/EHS o vtákoch.

Zhrnutie obsahu petície 0282/2012

Predkladateľ petície sa v mene občiansko-politického hnutia EQUO sťažuje na projekt 
Madrid Depura, ktorý schválili regionálne orgány autonómneho Madridského spoločenstva 
a vybudovala madridská verejná spoločnosť Canal de Isabel II. Projekt pozostáva 
z infraštruktúry na čistenie odpadových vôd, ktorá sa nachádza v samosprávnych oblastiach 
Valdemoro a Ciempozuelos (Madrid) a čiastočne prechádza územiami siete Natura 2000. 
Predkladateľ petície tvrdí, že sa nevykonalo žiadne posúdenie vplyvu na životné prostredie, 
a to napriek vplyvu na sieť Natura 2000 a napriek skutočnosti, že regionálny orgán dohľadu 
nariadil vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie. Predkladateľ petície preto tvrdí, že 
madridské orgány porušujú smernicu 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, smernicu 92/43/EHS o biotopoch a smernicu 79/409/EHS o vtákoch.

2. Prípustnosť

Petícia 0095/2012 bola uznaná ako prípustná 23. mája 2012 a petícia 0282/2012 bola uznaná 
ako prípustná 28. júna 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií 
(článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. septembra 2012)

Petícia 0095/2012
Lokality ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid a ES0000142 Cortados 
y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares boli označené podľa ustanovení smernice 
92/43/EHS o biotopoch1 a smernice 2009/147/ES o vtákoch2.

V smernici o biotopoch (článok 6 ods. 3 a 4) sa vyžaduje odhad každého projektu, ktorý môže 
mať negatívny vplyv na tieto lokality. S prihliadnutím na závery odhadu príslušné orgány 
takýto plán schvália, len ak sa presvedčia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu 
lokality. Ustanoveniami článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS o biotopoch sa zakladá režim 
výnimiek a stanovujú okolnosti, za akých sa môžu povoliť plány a projekty s negatívnymi 
účinkami.

Smernica 2011/92/EÚ3 (známa ako smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) 
okrem toho obsahuje ustanovenia na vykonávanie posudzovania vplyvov týkajúcich sa 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. V smernici o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie sa rozlišuje medzi projektmi podľa prílohy I, ktoré musia byť 
vždy predmetom posúdenia, a projektmi uvedenými v prílohe II, pri ktorých o nutnosti 
posúdenia vplyvov na životné prostredie rozhodujú členské štáty preskúmaním jednotlivých 
prípadov a/alebo pomocou prahových hodnôt či kritérií stanovených vnútroštátnymi
transponujúcimi právnymi predpismi.
                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva. 
Ú. v. EÚ L 20/7, 26.1.2010.
3 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012 (kodifikované znenie smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení zmien).
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Treba pripomenúť, že čistiarne odpadových vôd s kapacitou presahujúcou ekvivalent 150 000 
obyvateľov sú zahrnuté do bodu 13 prílohy I smernice a posúdenie vplyvov na životné 
prostredie je preto v tomto prípade povinné.

Zároveň by sa mohli uplatňovať aj ustanovenia smernice 91/271/EHS1 o čistení komunálnych 
odpadových vôd.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, regionálne orgány pôsobiace v oblasti 
životného prostredia vydali2 v súvislosti s týmto projektom vyhlásenie o vplyve na životné 
prostredie. Vyhlásenie však nie je dostupné v elektronickej forme, možno doň nahliadnuť len 
v niektorom zo zariadení regionálnej samosprávy.

Závery

Komisia sa obráti na španielske orgány s cieľom zistiť, či sa vykonalo primerané posúdenie 
vplyvu tohto projektu na ekologické hodnoty, ktoré viedli k označeniu týchto lokalít, a či boli 
dodržané ustanovenia smernice o biotopoch. 

4. Odpoveď Komisie (doručená 24. októbra 2012)

Petícia 0282/2012
Komisia preskúmala informácie predložené predkladateľom petície vzhľadom na právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré by sa mohli v tejto veci uplatňovať.

Treba pripomenúť, že lokality ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid 
a ES0000142 Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares boli označené podľa 
ustanovení smernice 92/43/EHS o biotopoch3 a smernice 2009/147/ES o vtákoch4, a preto 
patria do siete Natura 2000.

Podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch musí byť každý plán či projekt, ktorý môže mať 
negatívny účinok na lokality siete Natura 2000, predmetom príslušného odhadu posúdenia so 
zreteľom na ciele ochrany týchto lokalít. S prihliadnutím na závery odhadu príslušné orgány 
plán či projekt schvália, len ak sa presvedčia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu 
lokalít. V opačnom prípade sa môže plán či projekt realizovať len za výnimočných 
podmienok, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 4 smernice, a musia sa pri ňom vykonať 
primerané kompenzačné opatrenia.

Smernica 2011/92/EÚ5 (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) obsahuje 

                                               
1 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd. Ú. v. ES L 135, 
30.5.1991.
2 Úradný vestník madridského regiónu. BOCM č. 304. 23.12.2011.
3 Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 
22.7.1992).
4 Smernica 2009/147/ES (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010), ktorou sa kodifikuje smernica 79/409/EHS o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979).
5 Smernica 2011/92/EÚ (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012), kodifikované znenie smernice 85/337/EHS o posudzovaní 
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ustanovenia na vykonávanie posudzovania vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie. Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa 
môže použiť ako nástroj na uplatňovanie uvedených požiadaviek smerníc o prírode.

Treba však zároveň pripomenúť, že v smernici EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd 
(91/271/EHS1) sa výslovne ustanovuje, že očistená voda sa opätovne použije vždy, keď je to 
možné (článok 12), pričom sa musí zabezpečiť, aby likvidačné trasy minimalizovali 
nepriaznivé vplyvy na prostredie. Napriek tomu, že v tomto konkrétnom prípade má byť 
opätovné použitie vody prospešné z hľadiska životného prostredia, naplánovaná infraštruktúra 
musí byť zároveň v súlade s acquis EÚ v oblasti životného prostredia.

Komisia požiadala španielske príslušné orgány o poskytnutie informácií o dodržiavaní 
príslušných požiadaviek právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, aby získala 
podrobnejšie údaje o prípade.

5. Odpoveď Komisie, doručená 28. august 2013

Komisia už v predošlých oznámeniach k týmto petíciám vysvetlila, ktoré právne predpisy EÚ 
v oblasti životného prostredia by sa mohli v tomto prípade uplatňovať.

Útvary Komisie v nadväznosti na petíciu 95/2012 požiadali španielske príslušné orgány 
o poskytnutie informácií o dodržiavaní príslušných požiadaviek právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia.

Toto prešetrovanie sa vzťahovalo aj na petíciu 282/2012, ktorá sa tiež týka projektu spojeného 
s využívaním odpadovej vody v samosprávnej oblasti Valdemoro v autonómnom 
Madridskom spoločenstve.

Komisii bola doručená odpoveď španielskych orgánov, najmä správy, ktoré vypracovala 
vláda autonómneho Madridského spoločenstva, ako aj verejná spoločnosť Canal de Isabel II, 
ktorá je organizátorom týchto projektov na úpravu vody.

Po posúdení tejto odpovede si útvary Komisie vyžiadali od španielskych orgánov ďalšie 
informácie a dokumenty, aby mohli posúdiť súlad týchto projektov s právnymi predpismi EÚ 
v oblasti životného prostredia.

Komisia bude Výbor pre petície informovať o ďalšom vývoji v tomto prípade.

                                                                                                                                                  
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení zmien.
1 Smernica 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991).


