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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0216/2012, ktorú predkladajú B. P. L. a F. B. S. (španielski štátni 
občania), spolu so 76 podpismi, o umiestnení čističky odpadových vôd v obci 
Cesuras (provincia A Coruña, Galícia)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície protestujú proti rozhodnutiu umiestniť čističku odpadových vôd v ich 
dedine A Ponte v obci Cesuras (provincia A Coruña, Galícia). Predkladatelia petície varujú, 
že čistička bude mať negatívny environmentálny vplyv na rieku Mendo, ako aj na susedov 
žijúcich v tejto oblasti, a to vzhľadom na blízkosť čističky k mestskej oblasti (30 metrov) 
a k rieke (3 metre). Predkladatelia petície tvrdia, že pri výbere umiestnenia sa tieto vplyvy 
nezohľadnili, pričom sa porušili rôzne vnútroštátne právne predpisy o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie, znečistení vody, znečistení hlukom a kvalite ovzdušia. Predkladatelia 
petície konkrétne poukazujú na porušenie smernice 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania 
a riadenia environmentálneho hluku. Okrem toho poznamenávajú, že časť čističky by bola 
umiestnená v rámci verejného priestranstva, na ktorom je výstavba akéhokoľvek druhu 
infraštruktúry vo všeobecnosti zakázaná a podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa 
povoľuje iba v „skutočne odôvodnených prípadoch“.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júna 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 31. mája 2013

Predkladatelia petície protestujú proti rozhodnutiu umiestniť čističku odpadových vôd v ich 
dedine A Ponte v obci Cesuras (provincia A Coruña, Galícia).
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Predkladatelia petície tvrdia, že tento projekt je príliš blízko mestskej oblasti a v susednom 
okolí bude pôsobiť rušivo. Zároveň poukazujú na možné vplyvy na životné prostredie, najmä 
na rieku Mendo. Okrem toho zdôrazňujú, že miestne obyvateľstvo je proti tomuto projektu.

Predkladatelia petície poukazujú na možné porušenie rôznych vnútroštátnych právnych 
predpisov o vode a hluku. Pokiaľ ide o právne predpisy EÚ o životnom prostredí, 
predkladatelia petície konkrétne upozorňujú na možné porušenie smernice 2002/49/ES, ktorá 
sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.

Útvary Komisie preskúmali stručné informácie poskytnuté predkladateľmi petície s ohľadom 
na právne predpisy EÚ o životnom prostredí, ktoré by sa na tento prípad mohli vzťahovať.

Komisia nie je informovaná o projekte, na ktorý upozorňujú predkladatelia petície, pokiaľ ide 
o súlad so smernicou EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd. Treba však poznamenať, že 
podľa informácií, ktoré uverejnili orgány príslušnej provincie (Diputación Provincial de A 
Coruña), zaťaženie znečisťujúcimi látkami spôsobené príslušnou aglomeráciou, v ktorej sa 
obec Cesuras nachádza (Trasanquelos – San Salvador), dosahuje ekvivalent 122 obyvateľov. 
Keďže ustanovenia smernice 91/271/EHS1 sa vzťahujú na aglomerácie, ktoré vytvárajú 
zaťaženie znečisťujúcimi látkami dosahujúce ekvivalent aspoň 2 000 ľudí, prípad, na ktorý 
upozorňujú predkladatelia petície, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

V každom prípade, keďže Komisia v súčasnosti vedie proti Španielsku niekoľko 
horizontálnych konaní vo veci porušenia právnych predpisov, pokiaľ ide o dodržiavanie 
ustanovení smernice 91/271/EHS, rozhodnutie postaviť čističky odpadových vôd je v zásade 
vítané, keďže to môže tomuto členskému štátu pomôcť splniť si povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Treba poznamenať, že smernica 91/271/EHS nezahŕňa 
konkrétne pravidlá upravujúce to, kde by mali byť takéto čističky umiestnené, aká by mala 
byť ich vzdialenosť od rieky alebo ich emisie hluku.

Smernica 2011/92/EÚ2 (známa 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.

V smernici o EIA sa rozlišuje medzi tzv. projektmi uvedenými v prílohe I, ktoré musia vždy 
podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, a projektmi uvedenými v prílohe II, 
v prípade ktorých členské štáty prostredníctvom jednotlivého preskúmania a/alebo prahov či 
kritérií stanovených vo vnútroštátnych transponujúcich právnych predpisoch určia, či projekt 
bude podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Ak sa vykonáva jednotlivé skúmanie projektov, alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá, 
vezmú sa do úvahy príslušné výberové kritéria stanovené v prílohe III smernice o EIA. Medzi 
tieto kritériá patria vlastnosti projektu, jeho umiestnenie a vlastnosti potenciálneho vplyvu.

Treba poznamenať, že zariadenia na spracovanie odpadových vôd s kapacitou presahujúcou 
ekvivalent 150 000 obyvateľov sú zahrnuté do bodu 13 prílohy I tejto smernice, takže 

                                               
1 Smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991).

2 Smernica 2011/92/EÚ (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.
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posudzovanie vplyvov na životné prostredie je v tomto prípade povinné. Všetky ostatné 
projekty zariadení na spracovanie odpadových vôd sú zahrnuté do bodu 11 písm. c) v prílohe 
II smernice o EIA. Vzhľadom na veľkosť aglomerácie by sa na predmetnú čističku 
vzťahovala príloha II.

Pokiaľ ide o vzdialenosť od rieky, ak sa predkladatelia petície domnievajú, že konkrétne 
umiestnenie zvolené pre túto čističku je v rozpore s ustanoveniami španielskych právnych 
predpisov o vode, môžu využiť opravné prostriedky, ktoré im ponúka vnútroštátne správne 
právo, čo už podľa všetkého urobili.

Pokiaľ ide o emisie hluku, podľa smernice 2002/49/ES1, ktorá sa týka posudzovania 
a riadenia environmentálneho hluku, hlukové mapy priemyselných lokalít sa vyžadujú iba 
v tom prípade, ak sú hluku vystavené aglomerácie s viac ako 100 000 obyvateľmi. Čistička 
v obci Cesuras nie je súčasťou žiadnej takejto aglomerácie, a preto nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2002/49/ES.

Za presadzovanie akéhokoľvek vnútroštátneho právneho predpisu týkajúceho sa 
environmentálneho hluku je zodpovedný príslušný členský štát. Komisia by tiež chcela 
poukázať na to, že užitočné informácie o účinkoch environmentálneho hluku možno nájsť na 
jej webovej lokalite2.

Pokiaľ ide o možné financovanie tohto projektu z prostriedkov EÚ, treba poznamenať, že 
investičný projekt Río Mandeo, spolufinancovaný z EFRR s príspevkom vo výške 
8 691 610,12 EUR, sa vzťahuje okrem iného aj na obec Cesuras. Cieľom tohto projektu je 
zlepšiť životné prostredie a kvalitu vody v povodí rieky Mandeo v snahe dosiahnuť 
udržateľný rozvoj založený na činnostiach v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Tieto 
investície sú podporované správnymi orgánmi provincie (Diputación de A Coruña) 
a spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného 
programu EFRR Galícia 2007 – 2013.

Závery

Komisia na základe informácií uvedených v tejto petícii nenašla žiadny dôkaz o porušení 
právnych predpisov EÚ o životnom prostredí.

                                               
1

Ú. v. ES L 189, 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


