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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0552/2012, ktorú predkladá V. S., taliansky štátny občan, 
o navrhovanom projekte výroby veternej energie pri pobreží L’Ametlla de 
Mar (Tarragona, Španielsko)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície varuje pred možnými devastujúcimi účinkami pobrežného projektu 
výroby veternej energie, v rámci ktorého by sa mali nainštalovať série veterných turbín len 
3 km od pobrežia L’Ametlla (Tarragona, Španielsko). Testovacia stanica Zèfir je navrhnutá 
ako výskumná veterná elektráreň na skúšanie 4 veterných generátorov.

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. októbra 2013

Predkladateľ petície vznáša námietky proti vybudovaniu série pobrežných veterných turbín vo 
vzdialenosti 3 km od pobrežia obce L’Ametlla v provincii Tarragona (Katalánsko, 
Španielsko). Tento projekt tvorí súčasť takzvaného projektu testovacej stanice Zèfir. Ide 
o výskumný projekt veternej elektrárne, ktorá má testovať 4 pobrežné veterné generátory 
určené na výrobu elektrickej energie. Zdá sa, že projekt podporuje Katalánsky inštitút pre 
výskum energie (Catalonia Institute for Energy Research – IREC).

Predkladateľ petície tvrdí, že tento projekt sa realizuje príliš blízko pobrežia a bude mať 
devastujúci vplyv na cestovný ruch a miestne hospodárstvo. Zdôrazňuje, že miestne 
obyvateľstvo sa stavia proti tomuto projektu. Treba poznamenať, že predkladateľ petície 
neodkazuje na nijaké konkrétne porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia.
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Útvary Komisie preskúmali informácie predložené predkladateľom petície vzhľadom na 
environmentálne právo EÚ, ktoré by mohlo byť uplatnené v tejto veci.

Smernica 2011/92/EÚ1 (známa ako smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
alebo smernica o EIA) obsahuje ustanovenia pre vykonávanie posudzovania vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

V smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa rozlišuje medzi tzv. projektmi 
uvedenými v prílohe I, ktoré musia vždy podliehať posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie, a projektmi uvedenými v prílohe II, v prípade ktorých členské štáty 
prostredníctvom jednotlivého preskúmania a/alebo prahov či kritérií stanovených vo 
vnútroštátnych transponujúcich právnych predpisoch určia, či projekt bude podliehať 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Ak sa vykonáva skúmanie jednotlivých 
projektov alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá, vezmú sa do úvahy príslušné výberové 
kritériá stanovené v prílohe III k smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Medzi tieto kritériá patria vlastnosti projektu, jeho umiestnenie a charakteristiky 
potenciálneho vplyvu. Toto rozhodnutie musí byť sprístupnené verejnosti.

Treba poznamenať, že príloha II k smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
zahŕňa v bode 3 písm. i) „zariadenia na zachytávanie veternej energie na výrobu energie 
(veterné farmy)“. Podľa dostupných informácií postup posudzovania vplyvov tohto projektu 
na životné prostredie ešte prebieha. Oznámenie, ktorým sa začína fáza verejných konzultácií, 
bolo uverejnené v úradnom vestníku príslušného štátu (BOE č. 54) 3. marca 2012.

Postupom posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zabezpečuje identifikácia 
a posúdenie vplyvov na životné prostredie predtým, ako príslušný orgán vydá povolenie. 
Verejnosť môže vyjadriť svoj názor a do úvahy sa musia vziať všetky konzultácie. Verejnosť 
by mala byť informovaná aj o obsahu vydaného povolenia.

Smernice EÚ o ochrane prírody (smernica 2009/147/ES o vtáctve2 a smernica 92/43/EHS 
o biotopoch3) by sa mali uplatňovať vtedy, ak by dotknutý projekt mohol mať významný 
vplyv na ktorékoľvek územie sústavy Natura 2000, a to predovšetkým morské. V tomto 
prípade by tento projekt mohol mať vplyv na morskú lokalitu s európskym významom 
s názvom Litoral meridional tarragoní (kód ES5140001). Smernica o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie sa môže použiť ako nástroj na uplatnenie požiadaviek smerníc o prírode.

Pokiaľ ide o smernicu 2008/56/ES4 (rámcová smernica o morskej stratégii), v tomto prípade 
sa nezistilo nijaké porušenie ustanovení tohto právneho predpisu.
Treba poznamenať, že záväzok EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov priniesol 

                                               
1 Smernica 2011/92/EÚ (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.
2 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).
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 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008).
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legislatívny rámec priaznivý pre rozvoj výroby veternej energie1 a zároveň sa zabezpečilo, 
aby sa táto forma energie rozvíjala a rozširovala v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti 
životného prostredia.

Veterná energia ako čistý, obnoviteľný zdroj elektriny je predurčená významne prispieť 
k dosiahnutiu energetických cieľov EÚ do roku 2020. Pomôže tiež podstatne znížiť emisie 
skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, ako aj spotrebu pitnej vody, ktorá sa 
spája s tradičnou výrobou energie v EÚ. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že veterná 
energia pomáha hospodárstvam znížiť energetickú závislosť, prispieva k sociálnej súdržnosti 
a podnecuje rozvoj technológií vrátane exportu.

Závery

Komisia na základe informácií uvedených v tejto petícii nenašla nijaký dôkaz o porušení 
právnych predpisov EÚ o životnom prostredí. Nevidí preto dôvod, aby sa touto záležitosťou 
ďalej zaoberala.

                                               
1 Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 140, 

5.6.2009).


