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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1401/2012, ktorú predkladá Donalda Saule Surplyte, litovská štátna 
občianka, v mene spoločenstva obce Kisiniai, o schválenom projekte 
povrchovej banskej ťažby v obci Kisiniai (Klaipėda, Litva)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície namietajú proti administratívnemu rozhodnutiu, ktorým sa schválil 
projekt povrchovej banskej ťažby štrkopiesku v ich obci Kisiniai (okres Dovilai, Klaipėda). 
Obávajú sa, že takáto hospodárska činnosť bude mať výrazne negatívny vplyv na zdravie 
obyvateľstva, pričom zdôrazňujú, že ťažba by sa vykonávala len 34 – 50 metrov od obytných 
budov. Pokiaľ ide o schválenie projektu, predkladatelia petície uvádzajú, že obyvatelia obce 
mali len 10 dní na verejnú účasť, čo je v rozpore s ustanoveniami Aarhuského dohovoru. 
Predkladatelia petície okrem toho namietajú proti záveru regionálneho úradu pre ochranu 
životného prostredia v Klaipėde (referenčný dokument (9.14.5)-LV4-1776 zo 4. mája 2011), 
že na schválenie projektu nebolo potrebné posúdenie vplyvu na životné prostredie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe 
k spravodlivosti v environmentálnych otázkach (ďalej len „Aarhuský dohovor“) so zreteľom 
na projekty bol začlenený do právnych predpisov EÚ prostredníctvom smernice 2011/92/EÚ 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie1

(ďalej len „smernica o posudzovaní vplyvov“).
                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21.
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Na povrchovú ťažbu piesku a štrku v obci Kisiniai (Litva) by sa mohli vzťahovať ustanovenia 
smernice o posudzovaní vplyvov.

V súlade s článkom 4 ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov by členské štáty mali 
v súvislosti s projektmi uvedenými v prílohe II určiť na základe preskúmania každého 
jednotlivého prípadu a/alebo prostredníctvom stanovenia prahov alebo iných kritérií, či je 
potrebné, aby bol projekt v súlade s článkami 5 až 10 predmetom posúdenia vplyvu.

V článku 4 ods. 3 smernice o posudzovaní vplyvov sa stanovuje, že ak sa vykonáva skúmanie 
každého jednotlivého prípadu, alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
vezmú sa do úvahy príslušné výberové kritériá uvedené v prílohe III.

Na základe poskytnutých informácií, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke regionálneho 
úradu pre ochranu životného prostredia v Klaipėde1, t. j. že schválená povrchová baňa na 
ťažbu piesku a štrku by mala mať rozlohu 10,35 ha, predmetný projekt patrí do kategórie 
„lomy, povrchové bane a ťažba rašeliny (projekty neobsiahnuté v prílohe I)“ (bod 2 písm. a) 
prílohy II smernice o posudzovaní vplyvov). Vzhľadom na predložené informácie sa zdá, že 
príslušné litovské orgány pri určení, či by mal byť príslušný projekt predmetom posúdenia 
vplyvu na životné prostredie, uplatnili preskúmanie jednotlivých prípadov.

Predkladatelia petície tvrdia, že pri vyvodení záveru o overení posúdenia vplyvu na životné 
prostredie príslušné orgány nezohľadnili vzdialenosť oblasti projektu od najbližších 
súkromných majetkov, ktorá je v tomto prípade 34 – 50 metrov. Na základe dostupných 
informácií sa zdá, že príslušné orgány o tejto skutočnosti vedeli a zohľadnili ju. Najmä 
konečný záver o overení posúdenia vplyvu na životné prostredie, týkajúci sa posúdenia 
vplyvu ťažby v lome Kisiniai na životné prostredie, obsahuje informáciu, že najbližší 
súkromný majetok sa nachádza vo vzdialenosti 30 metrov od plánovaného územia (80 metrov 
od oblasti lomu) a v texte záverov sa uvádza, že okolo lomu bude násyp z hliny s cieľom 
chrániť okolité územie pred šírením prachu. V tejto súvislosti treba poznamenať, že 
v smernici o posudzovaní vplyvov sa nestanovujú kritériá alebo prahy, pokiaľ ide 
o vzdialenosť, stanovuje sa však, aby sa pri určení, či projekt bude podliehať posúdeniu 
vplyvu na životné prostredie, brali do úvahy príslušné kritériá uvedené v prílohe III, t. j. 
umiestnenie v husto obývaných oblastiach, absorpčná schopnosť prírodného prostredia, a to 
sa v tomto prípade vykonalo. Komisia preto na základe predložených informácií nemôže 
potvrdiť, že orgány dospeli k nesprávnemu záveru, že posúdenie vplyvu predmetného 
projektu na životné prostredie nie je povinné.

Predkladatelia petície tvrdia, že odo dňa schválenia záveru o overení posúdenia vplyvu na 
životné prostredie malo spoločenstvo len 10 dní, aby návrh predložilo príslušnému orgánu na 
preskúmanie. V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 4 smernice stanovuje len to, že členské štáty 
zabezpečia, že rozhodnutie vydané príslušnými orgánmi podľa odseku 2 bude dostupné 
verejnosti. Preto smernica o posudzovaní vplyvov neupravuje túto otázku. Súdny dvor však 
vo veci C-75/08 Mellor uvádza, že „v prípade, ak rozhodnutie členského štátu o nepodrobení 
projektu spadajúceho pod prílohu II k smernici 85/337 PPP v súlade s článkami 5 až 10 
uvedenej smernice uvádza dôvody, o ktoré sa opiera, uvedené rozhodnutie je dostatočne 

                                               
1 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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odôvodnené, ak dôvody, ktoré obsahuje, spolu so skutočnosťami, ktoré sú už dotknutým 
osobám známe, prípadne doplnenými o potrebné doplňujúce informácie, ktoré musí príslušný 
vnútroštátny orgán na ich žiadosť poskytnúť, umožňujú týmto osobám posúdiť vhodnosť 
podania opravného prostriedku proti tomu rozhodnutiu“1. Na základe dostupných informácií 
sa zdá, že predkladatelia petície mohli prijať také rozhodnutie a mali možnosť uplatniť právo 
na odvolanie.

Záver

Komisia nemôže na základe informácií, ktoré mala k dispozícii, potvrdiť porušenie smernice 
o posudzovaní vplyvov, ktorou sa začleňujú povinnosti vyplývajúce z Aarhuského dohovoru 
do právneho poriadku EÚ, pokiaľ ide o projekty.

                                               
1 Vec C-75/08, Mellor, Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 11 – 12, bod 66.


