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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0181/2011, ktorú predkladá Rosa Burgos Rérez, španielska štátna 
občianka,, v mene združenia Verdes de Aragón, o projekte zimného 
športového areálu v Montanuy, v autonómnej oblasti Aragón v severnom 
Španielsku a súvisiacom poškodení životného prostredia

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície upozorňuje na skutočnosť, že spoločnosť Aramon, v ktorej vlastnia 
50 % podiely oblastná správa oblasti Aragón a spoločnosť Ibercaja, začala pripravovať 
projekt zimného športového areálu v obci Montanuy v španielskej autonómnej oblasti 
Aragón. Projekt bude mať ničivý vplyv na miestnu flóru a faunu vrátane druhov snehule 
horskej pyrenejskej (lagopus mutus pyrenaicus) a bradáňa žltohlavého (gypaetus barbatus), 
pričom v oboch prípadoch ide o ohrozené druhy. Predkladateľka petície spochybňuje 
objektivitu posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie, ktoré vypracoval inštitút INAGA 
(Instituto Aragónes de Gestión Ambiental), a preto žiada Európsky parlament, aby zasiahol 
v záujme ochrany a zachovania územia s ekologickým významom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 16. novembra 2011)

Útvary Komisie preskúmali informácie predložené predkladateľom petície vzhľadom 
na environmentálne právne predpisy EÚ, ktoré by mohlo byť uplatnené v tejto veci.
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V zmenenej smernici 85/337/EHS1, známej ako smernici EIA alebo smernici o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, sa stanovuje vykonanie EIA v prípade určitých verejných 
a súkromných projektov. V smernici EIA sa rozlišuje medzi tzv. projektmi z prílohy I, ktoré 
sú vždy predmetom posúdenia v rámci EIA, a projektmi uvedenými v prílohe II, kde nutnosť 
posúdenia v rámci EIA určujú členské štáty preskúmaním prípad od prípadu a/alebo pomocou 
kritérií či hraničných hodnôt stanovených vo vnútroštátnych vykonávacích predpisoch. 
Pri preskúmaní prípad od prípadu alebo stanovení hraničných hodnôt či kritérií sa zohľadnia 
relevantné kritériá výberu stanovené v prílohe III smernice. Medzi tieto kritériá patria 
vlastnosti projektu, jeho umiestnenie a vlastnosti potenciálneho vplyvu.

Projekty z prílohy I sa teda povinne posudzujú v rámci EIA. Pri projektoch uvedených 
v prílohe II musia členské štáty ešte pred udelením povolenia určiť, či dotknutý projekt môže 
mať významný vplyv na životné prostredie. Toto rozhodnutie musí byť sprístupnené 
verejnosti. Treba poznamenať, že „zjazdovky, vleky a lanovky a pridružené zariadenia“ sú 
uvedené spolu s ostatnými projektmi v oblasti turistiky a voľného času v prílohe II, bod 12 
písm. a) smernice EIA.

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

Smernice o ochrane prírody (smernica o vtákoch 2009/147/ES2 a smernica o biotopoch 
92/43/EHS3) by sa mali uplatňovať vtedy, keď by dotknutý projekt mohol mať významný
vplyv na niektorú lokalitu sústavy Natura 2000. Treba uviesť, že podľa predkladateľky petície 
by tento projekt mohol ovplyvniť niekoľko lokalít s európskym významom (SCI) 
a osobitných chránených území (SPA).

Podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch musí byť každý plán či projekt, ktorý môže mať 
negatívny vplyv na lokality sústavy Natura 2000, predmetom príslušného posúdenia 
so zreteľom na ciele ochrany týchto lokalít. Príslušné orgány schvália plán či projekt 
s prihliadnutím na závery posúdenia len vtedy, keď sa presvedčia, že nebude mať nepriaznivý 
vplyv na integritu lokalít. V opačnom prípade sa môže plán či projekt realizovať 
len za výnimočných okolností, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 4 smernice, a musia sa 
zároveň prijať primerané kompenzačné opatrenia.

Komisia sa rozhodla podrobnejšie zoznámiť s týmto prípadom a požiadala príslušné 
španielske orgány o informácie týkajúce sa súladu s relevantnými požiadavkami 
environmentálneho práva EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o spôsob uplatňovania ustanovení 
                                               
1 Smernica 85/337/EHS (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985) zmenená smernicou 97/11/ES (Ú. v. ES 
L 73, 14.3.1997), smernicou 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003) a smernicou 
2009/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).

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).



CM\1012823SK.doc 3/5 PE476.020v03-00

SK

smernice EIA a smerníc o ochrane prírody.

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

4. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 30. augusta 2012)

Komisia pri dvoch príležitostiach požiadala príslušné španielske orgány o informácie týkajúce 
sa spôsobu uplatnenia ustanovení smernice EIA, 2011/92/EÚ1, smernice o vtákoch 
2009/147/ES2 a smernice o biotopoch 92/43/EHS3 v súvislosti s projektom Ampliación de la 
Estación de esquí de Cerler.

So zreteľom na smernicu 2011/92/EÚ4 (známu ako smernica o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie alebo smernica EIA) a obsah vyhlásenia o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie5 (DIA), vydaného regionálnymi orgánmi ochrany životného prostredia, 
sa projekt bude realizovať 16 rokov v piatich nadväzujúcich fázach. Rozsah pôsobnosti DIA 
je obmedzený na tzv. územie Castanesa, ktoré zahŕňa práce uvedené v rámci fázy I a niekoľko 
prác z fázy II, ktoré z územného a funkčného hľadiska nadväzujú na práce vo fáze I. Práce 
zahrnuté do „územia Castanesa“ sa neuskutočnia v žiadnej lokalite sústavy Natura 2000. 
Podľa záverov uvedených vo vyhlásení DIA sú práce zahrnuté do „územia Castanesa“ 
v súlade s ochranou životného prostredia, ak sa budú rešpektovať navrhované úpravy projektu 
a ak sa dodržia navrhnuté zmierňujúce a nápravné opatrenia.

Pokiaľ ide o zvyšné fázy projektu, vyhlásenie DIA sa domnieva, že ide o funkčne prepojené 
sektory, ktorú sú však nezávislé z hľadiska času a miesta. Z technických a metodických 
dôvodov nie je možné vykonať hodnotenie účinkov týchto fáz, keďže ich realizácia sa plánuje 
na obdobie 16 rokov. Pri takomto dlhom období nie je možné ani vhodné posudzovať vplyv 
všetkých fáz projektu naraz. e Bude preto potrebné navrhnúť špecifické projekty pre ďalšie 
fázy a podrobiť ich príslušnému hodnoteniu vplyvu na životné prostredie, ako aj primeranému 
posúdeniu vplyvu na sústavu Natura 2000.

Španielske orgány uviedli, že vplyv na lokalitu s európskym významom SCI ES 24100049, 
Río Isábena, nebol posudzovaný v užšom zmysle slova, keďže fáza projektu, v ktorej by sa 
mohli prejaviť niektoré nepriaznivé účinky (fáza IV), nie je zahrnutá do vydaného vyhlásenia 
DIA. Platné vyhlásenie DIA uvádza niektoré možné vplyvy s cieľom dodržať zásadu 
predbežnej opatrnosti a takisto bolo vypracované predbežné posúdenie.

Pokiaľ ide o neďaleké osobitné chránené územie pre vtáky a územie ES0000149, Posets-
Maladeta, španielske orgány odpovedali, že toto územie nie je zahrnuté do oblasti projektu 
a nepredpokladá sa žiadny priamy vplyv. Analyzoval sa však nepriamy vplyv na druhy vtákov 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012.
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 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40; Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5; Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17; Ú. v. EÚ 
L 140, 5.6.2009, s. 114.
5 Úradný vestník oblasti Aragón č. 254, 30.12.2010.



PE476.020v03-00 4/5 CM\1012823SK.doc

SK

žijúcich v uvedenej oblasti tohto osobitne chráneného územia. Podľa španielskych orgánov 
by boli zraniteľný len druh: Lagopus mutus pyrenaicus. Boli prijaté zmierňujúce opatrenia 
pre tento druh, ktoré spočívajú v odchyte a označení vzoriek, ktoré sa nájdu v oblasti 
pred začiatkom prác. Cieľom uvedeného opatrenia je získať presné informácie o správaní sa 
týchto druhov, vplyve, ktorý by sa ich mohol nepriaznivo dotknúť, ako aj o ich reakcii. 
Vo vyhlásení DIA sa predpokladá aj vypracovanie podrobných štúdií o druhoch fauny, ktoré 
sa nachádzajú v tejto oblasti. Tieto štúdie doplnia štúdie slúžiace ako podklady pre EIA 
a prinesú aktuálne informácie o prípadnom vplyve, ktorý nebol identifikovaný.

Španielske orgány takisto uviedli, že projekt bude využívať čerpanie vody, pričom sa bude 
rešpektovať ekologický prietok stanovený platným plánom manažmentu povodia. Projekt 
navyše počíta so zásobárňami vody s cieľom predísť čerpaniu vody v prípade poklesu 
ekologického prietoku pod stanovenú úroveň.

Napokon španielske orgány uviedli, že projekt Ampliación de la Estación de esquí de Cerler 
zatiaľ nebol schválený s konečnou platnosťou a ani nebol stanovený pevný dátum začatia 
prác. Dňa 8. mája 2012 iniciátor projektu požiadal o predĺženie platnosti vyhlásenia DIA 
(pôvodne vydaného na dva roky s termínom ukončenia stanoveným na 30. decembra 2012). 
Túto žiadosť preskúmavajú príslušné orgány.

Závery
Komisia nemá na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, žiadny dôvod konštatovať, 
že by v súčasnosti neboli dodržané ustanovenia smernice EIA, smernice o vtákoch a smernice 
o biotopoch.

Pokiaľ ide o rámcovú smernicu o vode, Komisia pripomína, že v júni 2010 sa začalo konanie 
o porušení povinností proti Španielsku z dôvodu neprijatia plánu manažmentu povodia 
(okrem iného povodia rieky Ebro) a neoznámenia tohto plánu Komisii.

5. Druhá revidovaná odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia vo svojom predchádzajúcom oznámení informovala Výbor pre petície, že neboli 
nájdené žiadne dôvody, pre ktoré by sa mohlo konštatovať porušenie ustanovení smernice 
85/337/EHS1, smernice o vtákoch 2009/147/ES2 a smernice o biotopoch 92/43/EHS3. 

Pokiaľ ide o rámcovú smernicu o vode4, Komisia pripomína, že v júni 2010 sa začalo konanie 
                                               
1 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 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 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
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o porušení povinností proti Španielsku z dôvodu neprijatia plánu manažmentu povodia 
(okrem iného povodia rieky Ebro) a neoznámenia tohto plánu Komisii. 

Nesplnenie tohto záväzku zo strany Španielska (s výnimkou oblasti Distrito Fluvial de 
Cataluña) potvrdil Súdny dvor Európskej únie v nedávnom rozsudku zo 4. októbra 2012 (vec C-
403/11 Komisia/Španielsko).

Komisia zaslala španielskym orgánom žiadosť o predloženie opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom 
splniť podmienky uvedeného rozsudku, a to najmä prijatie plánu manažmentu povodia (vrátane 
plánu manažmentu povodia rieky Ebro).

Pokiaľ ide o možné porušenie súvisiace s návrhom hydrologického plánu pre povodie rieky
Ebro, Komisia musí najskôr počkať na prijatie a oznámenie plánu manažmentu povodia danej 
rieky a následne bude môcť analyzovať súlad tohto plánu s požiadavkami rámcovej smernice 
o vode a smernice o biotopoch, prípadne podľa potreby prijať následné opatrenia.

ZÁVER

Komisia prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť prijatie a vykonávanie plánov 
manažmentu povodia zo strany Španielska vrátane plánu manažmentu povodia rieky Ebro.

                                                                                                                                                  
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. 
ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2009/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).


