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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1334/2010, ktorú predkladá Samuel Martin-Sosa, španielsky štátny 
príslušník, v mene hnutia na ochranu životného prostredia Ecologistas en 
Acción o vytvorení skládky odpadu v blízkosti španielskeho mesta Toledo 
a súvisiacich rizikách pre miestnu populáciu vzácneho a chráneného orla

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície protestuje proti plánom na vytvorenie skládky odpadu v blízkosti 
španielskeho mesta Toledo. Obáva sa, že by to malo katastrofálne následky pre miestnu 
populáciu orla iberského (Aquila adalberti) a orla jastrabovitého (Hieraaetus fasciatus), na
ktorú sa vzťahuje európsky systém financovania Life. Keďže cieľom projektu Life je pomôcť 
pri vykonávaní smerníc EÚ o ochrane voľne žijúceho vtáctva, predkladateľ petície vyzýva 
Európsky parlament, aby sa touto vecou zaoberal a prešetril, či je vytvorenie skládky odpadu 
v bezprostrednej blízkosti miest, na ktorých vtáky žijú a hniezdia, v súlade s právnymi 
predpismi EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. februára 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 29. marca 2011

Komisia prešetruje skutočnosti, na ktoré sa v petícii poukazovalo, v rámci projektu EU PILOT, 
a to na základe sťažnosti podanej predkladateľom petície.

Komisia požiadala španielske orgány o informácie týkajúce sa plnenia povinností 
vyplývajúcich z článku 4 a článkov 5 až 10 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 



PE462.696v05-00 2/3 CM\1010182SK.doc

SK

zmenenej smernicami 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES a povinností uvedených v článku 4 
ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva.

Vyšetrovanie pokračuje.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 30. septembra 2011

Keďže od zaslania oznámenia Komisie z 29. marca 2011 sa Komisia skontaktovala so 
španielskymi orgánmi a písomne s nimi komunikovala s cieľom ozrejmiť situáciu a presvedčiť 
sa o súlade s článkom 4 a článkami 5 až 10 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 19851

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
zmenenej smernicami 97/11/ES2, 2003/35/ES3 a 2009/31/ES4, ako aj o plnení povinností
stanovených v článku 4 ods. 4 smernice 2009/147/ES5 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva.

Vyšetrovanie pokročilo a Komisia predpokladá, že bude schopná uzavrieť ho v najbližších 
mesiacoch. 

5. Revidovaná odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 30. mája 2012

Komisia bola ďalej v kontakte so španielskymi orgánmi a komunikovala s nimi s cieľom 
preveriť súlad skutočností uvedených v petícií so smernicou Rady 85/337/EHS z 27. júna 
19856 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie zmenenej smernicami 97/11/ES7, 2003/35/ES8 a 2009/31/ES 9, ako aj plnenie 
povinností stanovených v článku 4 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES10 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

V rámci poslednej písomnej komunikácie bol Komisii zaslaný rozsiahly súbor informácii 
o uskutočnení postupu EIA. Tieto informácie sa v súčasnosti posudzujú.

Vyšetrovanie Komisie sa zameriava na nedávno doručené dokumenty.

6. Revidovaná odpoveď Komisie (3. revízia) doručená 30. októbra 2013

Na základe posúdenia informácií poskytnutých španielskymi orgánmi na žiadosť Komisie je 
možné sformulovať nasledujúce závery:

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997.
3 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003.
4 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009.
5 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010.
6 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
7 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997.
8 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003.
9 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009.
10 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010.
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Pokiaľ ide o skládku odpadu, ktorá je predmetom tejto petície, uskutočnilo sa posúdenie vplyvu 
na životné prostredie podľa smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 19851 o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie zmenenej 
smernicami 97/11/ES2, 2003/35/ES3 a 2009/31/ES4. Posúdenie vplyvu na životné prostredie 
bolo uzavreté uznesením príslušného orgánu zo 6. júna 2005. Následne projekt získal 
integrované environmentálne povolenie vydané 3. septembra 2009.

Okrem toho španielske orgány navrhli projekt na pridružené zariadenie na zneškodňovanie 
odpadov a kompostáreň. Tento druh projektu je zahrnutý do prílohy II k uvedenej smernici. 
Uznesením z 25. januára 2010 a v súlade s článkom 4 smernice španielske orgány určili, že 
tento projekt nemusí podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Miesto skládky sa nenachádza ani v rámci hraníc, ani v blízkosti žiadneho osobitne 
chráneného územia vyhláseného španielskymi orgánmi podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES5 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ani 
žiadnej inej chránenej oblasti podľa práva EÚ. Navyše španielske orgány informovali 
Komisiu o trvalom raste hniezdiacej populácie Aquila adalberti v provincii Toledo 
v uplynulých rokoch (z 27 hniezdiacich párov v roku 2003 na 64 párov v roku 2011). Nie je 
teda možné konštatovať, že by tento projekt mal nejaký významný rušivý vplyv na vtáctvo. 

Záver

Na základe uvedených skutočností Komisia nemôže v tomto prípade konštatovať žiadne 
porušenie právnych predpisov EÚ na ochranu životného prostredia a rozhodla sa ukončiť 
vyšetrovanie.

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997.
3 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003.
4 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009.
5 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010.


