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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1207/2012, ktorú predkladá José Gómez Mondía (španielsky štátny 
občan), v mene mestskej rady Rotglà i Corberà (Valencia), o plánovaných 
zariadeniach na nakladanie s odpadom v susednej obci

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ je starostom obce Rotglà i Corberà (v provincii Valencia). Predkladá 
rozhodnutie prijaté mestskou radou 6. augusta 2012, ktorým sa kritizuje plán vypracovaný 
regionálnymi orgánmi autonómneho spoločenstva Valencia na vybudovanie zariadení na 
zneškodňovanie odpadu a nakladanie s odpadom v susednej obci Llanera de Ranes. Podľa 
členov mestskej rady by miesto, ktoré bolo pre zariadenia vybraté, pre svoju blízkosť 
k mestskej oblasti bolo v rozpore so smernicou 2008/98/ES o odpade. V petícii sa dodáva, že 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré sa uskutočnilo pre tento projekt, obsahuje 
významné nedostatky. Starosta v mene mestskej rady požaduje, aby členovia Výboru pre 
petície prišli na vyšetrovaciu návštevu na dané miesto.  

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

V smernici 2008/98/ES o odpade sa členským štátom neukladajú žiadne povinnosti v súvislosti 
s konkrétnou vzdialenosťou medzi zariadeniami odpadového hospodárstva a mestskými 
oblasťami.  Ide o problém, o ktorom majú rozhodnúť príslušné orgány.
Príslušné orgány pri vypracúvaní náležitých plánov odpadového hospodárstva zabezpečia, aby 
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takéto plány obsahovali dostatočné informácie o lokalizačných kritériách pre určenie miesta 
budúcich zariadení na zneškodňovanie odpadu alebo hlavných zariadení na zhodnocovanie 
odpadu.  Podľa smernice členské štáty zabezpečia, aby príslušné zainteresované subjekty a 
široká verejnosť mali v súlade so smernicou 2003/35/ES alebo prípadne so smernicou 
2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie 
príležitosť zúčastniť sa na vypracovaní takýchto programov

Okrem toho smernica 2011/92/EÚ (známej 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.  Proces posudzovania vplyvov 
tohto projektu skládky na životné prostredie podľa dostupných informácií ešte prebieha.  Preto 
príslušný regionálny orgán pre tento projekt ešte nevydal povolenie.

Záver

Komisia na základe informácií, ktoré poskytol predkladateľ, nedokáže zistiť žiadne porušenie 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.


