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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0904/2012, ktorú predkladá Guiso Gavino, taliansky štátny občan, 
o výstavbe novej spaľovne v zariadení na spracovanie odpadu v oblasti 
Macomer/Tossilo, Sardínia (Taliansko)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície spochybňuje výstavbu novej spaľovne v zariadení na spracovanie odpadu 
v oblasti Macomer/Tossilo, Sardínia (Taliansko).

Domnieva sa, že spaľovňa odpadu je technológia odpadového hospodárstva s najväčším 
vplyvom na životné prostredie, najväčšou mierou nevyužitia opakovane použiteľných 
materiálov a najvyššími prevádzkovými nákladmi.

Okrem toho sa v petícii zdôrazňuje, že postup na dokončenie a uverejnenie výzvy 
na predkladanie návrhov na výstavbu novej spaľovne je v rozpore s článkom 12 smernice 
2000/76/ES, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce sa konzultácie s miestnymi občanmi 
a ich účasti na výstavbe spaľovní.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 27. februára 2013

Petícia sa týka výstavby novej spaľovne v zariadení na spracovanie odpadu v oblasti 
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Macomer/Tossilo a odkazuje na smernicu 2000/76/ES o spaľovaní odpadov1, a najmä na jej 
článok 12 o prístupe k informáciám a účasti verejnosti.

Je dôležité poznamenať, že ustanovenia článku 12 smernice o spaľovaní odpadov sa týkajú 
okrem iného žiadostí o povolenia na prevádzku spaľovní odpadov a súvisiaceho 
povoľovacieho procesu. Povolenie v tejto súvislosti znamená písomné rozhodnutie (alebo 
niekoľko takých rozhodnutí), vydané príslušným orgánom, ktorým sa udeľuje oprávnenie 
na prevádzku spaľovne odpadov za určitých podmienok, ktoré zaručujú, že spaľovňa 
spĺňa požiadavky smernice. Tento postup sa odlišuje od postupu verejnej súťaže s cieľom 
určiť spoločnosť alebo spoločnosti, ktoré skutočne postavia spaľovňu. Na taký postup 
verejnej súťaže sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti článku 12 smernice o spaľovaní odpadov. 
V dôsledku toho skutočnosť, že sa nevykoná konzultácia o postupe verejnej súťaže 
na výstavbu spaľovne, nemôže predstavovať porušenie tejto smernice. Nevykonanie 
konzultácie o povolení na prevádzku by sa však považovalo za porušenie.

Vzhľadom na obmedzené informácie, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, 
a na rozsiahle obavy, ktoré predkladateľ petície uviedol v rámci postupu všeobecného 
povoľovania, Komisia požiada talianske orgány o ďalšie informácie týkajúce sa povolenia 
pre toto zariadenie, uvedeného v smernici o spaľovaní odpadov, na základe ktorých bude 
môcť vykonať podrobnejšie posúdenie.

4. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

V marci 2013 Komisia požiadala talianske orgány o poskytnutie informácií týkajúcich sa 
opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť v súvislosti s projektom novej spaľovne v oblasti 
Tossilo-Macomer konzultácie s verejnosťou podľa smernice 2011/92/EÚ2, smernice 
2000/76/ES3 a smernice 2008/1/ES4.

Talianske orgány odpovedali v máji 2013.

Komisia na základe posúdenia tejto odpovede požiadala v júni 2013 talianske orgány 
o poskytnutie informácií týkajúcich sa opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť v súvislosti 
s projektom uplatňovanie smernice 92/43/EHS5.

Komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament o výsledku vyšetrovania.

5. Odpoveď Komisie (II), doručená 31. januára 2014

                                               
1

Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 026, 28.1.2012, s. 1).
3

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Ú. v. ES 
L 332, 28.12.2000, s. 91).
4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8).
5

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).
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Ako odpoveď na vyšetrovanie, ktoré začala Komisia, talianske orgány poslali v máji a júni 
2013 listy, v ktorých objasnili nasledovné:

 projekt na výstavbu novej spaľovne v oblasti Tossilo-Macomer nebol schválený;

 pred schválením bude projekt podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 
podľa smernice 2011/92/EÚ a primeranému hodnoteniu jeho účinkov na blízku 
lokalitu Natura 2000 „Altopiano di Abbasanta“ podľa smernice 92/43/EHS;

 v rámci uvedeného hodnotiaceho postupu sa bude konzultovať s verejnosťou 
podľa smernice 2011/92/EÚ, smernice 2000/76/ES a smernice 2008/1/ES.

Na základe týchto informácií Komisia ukončila vyšetrovanie v decembri 2013.


