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Výbor pre petície

31.5.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1706/2009, ktorú spolu s podpisom predkladá Bente Zuschlag 
Jensen, dánsky štátny príslušník, o nezrovnalostiach pri výstavbe hotela 
v meste Estepona v blízkosti Malagy na juhu Španielska

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície protestuje proti povoleniu na stavbu hotela v meste Estepona (v blízkosti 
Malagy na juhu Španielska), ktoré vydali španielske orgány. Predkladateľ petície tvrdí, že 
projekt je poznačený rozsiahlym porušovaním španielskeho práva a ustanovení EÚ v oblasti 
životného prostredia, vrátanie výrubu chránených stromov, pre ktorý vtáctvo z oblasti nemôže 
hniezdiť. Predkladateľ, okrem iného, poukazuje na skutočnosť, že miestne obyvateľstvo 
nebolo vypočuté v súvislosti s projektom a súčasne mu nebolo umožnené nahliadnuť do 
dokumentácie. Mimo toho, starosta a mestský architekt, ktorí povolili stavbu, boli v roku 
2008 zatknutí a obvinení z korupcie a prania špinavých peňazí. Medzitým boli prepustení na 
kauciu. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby sa začal zaoberať týmto prípadom 
a zistil, do akej miery sa tento rozsiahly projekt poškodzujúci životné prostredie 
a porušovanie práv dotknutých obyvateľov, ktoré ho sprevádza, pridŕžajú platných 
európskych predpisov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. marca 2010. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 10. novembra 2010
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Predkladateľ nesúhlasí s novým rozvojovým urbanistickým projektom na pobreží mesta 
Estepona v provincii Malaga (autonómna oblasť Andalúzia, Španielsko).

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie v súvislosti s negatívnym vplyvom tohto projektu 
na životné prostredie. Vysvetľuje, že v tomto projekte, v prípade ktorého došlo k dohode 
medzi súkromným developerom a obecnými orgánmi, sa plánuje výstavba niekoľkých 
apartmánových domov a turistických zariadení v úplnej blízkosti pobrežia. Predkladateľ 
petície zdôrazňuje, že tento projekt poškodí jednu z mála zachovaných pobrežných oblastí na 
Costa del Sol. Uvádza, že táto oblasť je domovom biotopov jedinečných svojho druhu 
a nedávno bola podľa smernice o biotopoch1 vyhlásená za lokalitu s európskym významom 
(SCI)

Predkladateľ petície poukazuje na prípadné nezrovnalosti pri uplatňovaní environmentálneho 
práva EÚ v tejto veci, najmä v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, 
ochranou prírody a účasťou verejnosti.

Pripomienky Komisie k petícii

Útvary Komisie preskúmali informácie predložené predkladateľom petície vzhľadom na 
environmentálne právo EÚ, ktoré by mohlo byť uplatnené v tejto veci.

Zmenená smernica 85/337/EHS2 známa ako smernica EIA alebo smernica o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie ustanovuje vykonanie posúdenia v rámci EIA v prípade 
určitých verejných súkromných projektov. Smernica EIA rozlišuje medzi 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 prahových hodnôt stanovených vo vnútroštátnych vykonávacích 
predpisoch. Pri preskúmaní prípad od prípadu alebo stanovení hraničných hodnôt či kritérií sa 
zohľadnia kritériá výberu stanovené v prílohe III smernice. Tieto kritériá zahŕňajú vlastnosti 
projektu, jeho umiestnenie a znaky jeho potenciálneho vplyvu.

Projekty z prílohy I sa teda povinne posudzujú v rámci EIA. U projektov uvedených v prílohe 
II musia členské štáty ešte pred udelením povolenia určiť, či dotknutý projekt môže mať 
významný vplyv na životné prostredie. Túto analýzu musia zverejniť.

„Projekty na rozvoj miest vrátane výstavby obchodných centier a parkovacích plôch“ sú 
uvedené v bode 10 písm. b) príloha II smernice EIA. Bod 12 písm. c) prílohy II zahŕňa, okrem 
iného, „rekreačné strediská a hotelové komplexy mimo mestských oblastí a pridružené 
zariadenia“.

Proces EIA má zabezpečiť identifikáciu a posúdenie environmentálnych vplyvov predtým, 
ako príslušný orgán vydá povolenie. Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky a do úvahy 

                                               
1

Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, (Ú. v. ES L 206, 
22.7.1992).
2

Smernica 85/337/EHS (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985) zmenená smernicami 97/11/ES (Ú. v. ES L 073, 14.3.1997), 
2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003) a 2009/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).
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sa musia zobrať všetky konzultácie. Verejnosť sa musí informovať aj o obsahu vydaného 
povolenia.

Na druhej strane môže plán rozvoja obce podliehať aj ustanoveniam smernice 2001/42/ES1

o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, ktorá je známa 
ako smernica o strategickom environmentálnom posudzovaní alebo smernica SEA.

Smernice o ochrane prírody (smernica 2009/147/ES2, tzv. smernica o vtákoch a smernica 
92/43/EHS, tzv. smernica o biotopoch), by sa mohli uplatňovať vtedy, ak by dotknutý projekt 
mohol mať významný vplyv na jeden alebo druhý typ územia Natura 2000. Pripomíname, že 
podľa predkladateľa petície lokalita s európskym významom (SCI) „El Saladillo – Punta de 
Baños“ (ES 6170037) môže byť týmto projektom ovplyvnená.

Útvary Komisie požiadali španielske orgány, pre ich znalosť v danej veci, o spresnenia 
týkajúce sa dodržiavania požiadaviek environmentálneho práva EÚ platného v tomto prípade. 
Komisia sa ich opýtala najmä na uplatnenie ustanovení smerníc EIA, SEA a smerníc 
o ochrane prírody.

4. Odpoveď Komisie, doručená 16. decembra 2011

Útvary Komisie požiadali španielske orgány, aby sa vyjadrili k skutkovým tvrdeniam 
predkladateľa petície a súčasne k uplatneniu environmentálneho práva EÚ v tejto veci.

V reakcii na žiadosť útvarov Komisie španielske orgány poslali správy, ktoré vypracovala 
autonómna oblasť Andalúzia a radnica mesta Estepona.

Treba spomenúť, že útvary Komisie následne požiadali príslušné španielske orgány 
o doplňujúce informácie, aby sa lepšie oboznámili so súčasnou situáciou dotknutého projektu 
cestovného ruchu a s podniknutými opatreniami v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj 
s druhom ochrany uplatnenej v tejto pobrežnej oblasti, ktorá sa nachádza blízko lokality 
Natura 2000.

Komisia preskúma tieto správy a na základe výsledkov prieskumu rozhodne o navrhnutí 
možných opatrení.

5. Odpoveď Komisie (REV.II), doručená 31. mája 2013

Komisia vo svojich predchádzajúcich oznámeniach informovala Výbor Parlamentu pre petície 
o environmentálnom práve EÚ, ktoré by sa mohlo uplatniť v tejto veci, ako aj o hlavných 
prvkoch skúmaného spisu.

Po predložení petície si útvary Komisie a španielske orgány niekoľkokrát vymenili informácie 
                                               
1

Smernica 2001/42/ES, Ú. v. EÚ L 197, 21.7.2001.
2

Smernica 2009/147/ES (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010) kodifikujúca smernicu 79/409/EHS o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979).
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v danej veci.

V reakcii na poslednú žiadosť útvarov Komisie španielske orgány predložili nové správy, ktoré 
k danej veci vypracovala autonómna oblasť Andalúzia a radnica mesta Estepona.

Po záverečnej analýze spisu treba v krátkosti uviesť tieto body:

Petícia sa týka projektu výstavby nového päťhviezdičkového hotelového komplexu (Hotel Santa 
Marta) v obci Estepona (v blízkosti štátnej cesty A.7, km. 167) v provincii Malaga v autonómnej 
oblasti Andalúzia, ktorý nahradí existujúce zariadenia cestovného ruchu (trojhviezdičkový 
hotel).

Zo spisu vyplýva, že tento projekt má všetky potrebné obecné oprávnenia vydané radnicou mesta 
Estepona, vrátane územného rozhodnutia z 23. novembra 2007. Treba poznamenať, že rozvoj 
danej oblasti musí prebiehať v súlade s platným plánom územného rozvoja (PGOU) mesta 
Estepona, ktorý bol schválený v roku 2004. Projekt sa v súčasnosti už realizuje.

Je potrebné uviesť, že daný projekt sa nenachádza na území chránenom podľa 
environmentálneho práva EÚ. Najbližším územím sústavy Natura 2000 je lokalita s európskym 
významom (SCI) „El Saladillo – Punta de Bańos“ (kód ES6170037) zodpovedajúca morskému 
prostrediu, ktoré sa nachádza v pobrežnej oblasti vo vzdialenosti asi 800 metrov od nového 
hotela. Podľa regionálnych orgánov tento projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na sústavu 
Natura 2000. 

Španielske orgány zdôrazňujú, že ide o konkrétny projekt v oblasti už urbanizovanej podľa 
územného plánu, a že developer má všetky oprávnenia potrebné podľa platného španielskeho 
práva.

Útvary Komisie sa súčasne oboznámili s ďalším urbanistickým rozvojom neďaleko tejto oblasti. 
Ide o čiastkový plán sektora SUP-E8 „Playa de Baños“, ktorého cieľom je rozvoj tejto oblasti pre 
rekreačné aktivity a aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti. Útvary Komisie požiadali 
španielske orgány o informácie aj v tejto veci.

Obecné orgány vysvetlili, že tento súkromne iniciovaný čiastkový plán, ktorý nezahŕňa parcelu 
s hotelovým komplexom, ktorý je predmetom tejto petície, je zameraný na rozvoj oblasti pre 
športové a spoločensko-kultúrne aktivity. Tento čiastkový plán „Playa de Baños“ (spis 
295/2009) musí byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa regionálneho 
zákona 7/2007 integrovaného riadenia kvality životného prostredia.

Tento čiastkový plán bol v rámci uvedeného postupu posudzovania vplyvu na životné prostredie 
predložený verejnosti na konzultáciu. Ďalej treba poznamenať, že správny orgán regionálneho 
odboru životného prostredia provincie Malaga vydal v júli 2012 v súvislosti s čiastkovým 
plánom zápornú správu pre jeho možný nepriaznivý vplyv na SCI „El Saladillo – Punta de 
Bańos“, ako aj na niektoré prírodné hodnoty oblasti („Dunas de El Saladillo, Matas Verdes“). 
Obecné orgány na základe tejto správy stanovili environmentálnu neudržateľnosť čiastkového 
plánu „Playa de Baños“ a odmietli takýto urbanistický rozvoj oblasti.

Obecné orgány súčasne prejavili ochotu posilniť ochranu životného prostredia danej oblasti pri 
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prípadnej budúcej revízii plánu územného rozvoja obce Estepona. Dovtedy musí byť každý nový 
urbanistický rozvoj zlučiteľný s ochranou ekologických hodnôt tejto oblasti, najmä pokiaľ ide 
o pláže, duny a existujúce stromy.

Závery

Útvary Komisie preskúmali tvrdenia a informácie poskytnuté predkladateľom petície k projektu 
výstavby hotela vzhľadom na platné environmentálne právo EÚ a s prihliadnutím na odpovede 
španielskych orgánov.

Analýza spisu neumožnila skonštatovať porušenie environmentálneho práva EÚ vzťahujúceho 
sa na projekt, ktorý je predmetom tejto petície.

Španielske orgány navyše preukázali vôľu zaviesť preventívne opatrenia na ochranu životného 
prostredia a ochranu blízkej oblasti s ekologickými hodnotami vyžadujúcimi ochranu a súčasne 
neďalekej morskej lokality patriacej do sústavy Natura 2000.

Komisia preto nemá dôvod naďalej sa angažovať v tejto veci.


