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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o osobitnej správe európskeho ombudsmana k otázke sťažnosti 2591/2010/GG voči 
Európskej komisii (letisko Viedeň )
(2012/2264(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na osobitnú správu európskeho ombudsmana pre Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 228 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom 
z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie 
ombudsmana1, a najmä na jeho článok 3 ods. 7,

– so zreteľom na článok 205 ods. 2 prvú vetu rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0000/2012),

A. keďže článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie oprávňuje európskeho 
ombudsmana prijímať sťažnosti od každého občana Únie, ktoré sa týkajú prípadov 
nesprávneho úradného postupu inštitúcií alebo orgánov Únie;

B. keďže sťažnosti občanov EÚ tvoria dôležitý zdroj informácií o možnom porušovaní 
právnych predpisov EÚ;

C. keďže článok 41 Charty základných práv Európskej únie stanovuje, že „každý má právo, 
aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote“;

D. keďže ani zmluvy ani štatút ombudsmana nedefinuje prípady nesprávneho úradného 
postupu, ostáva táto úloha európskemu ombudsmanovi a je predmetom výkladovej 
právomoci Súdneho dvoru; keďže vo svojej prvej výročnej správe ombudsman predstavil 
neúplný zoznam správania, ktoré predstavuje prípady nesprávneho úradného postupu;

E. keďže po následnej výzve Parlamentu na určenie jasnej a podrobnej definície prípadov 
nesprávneho úradného postupu európsky ombudsman uviedol vo svojej výročnej správe 
za rok 1997, že „nesprávny úradný postup nastáva vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia 
nekoná v súlade s pravidlami alebo zásadami, ktoré sú pre ňu záväzné;“

F. keďže táto definícia bola doplnená vyhlásením v tom zmysle, že keď sa skúma, či 
inštitúcia alebo orgán Spoločenstva konali v súlade s pravidlami a zásadami, ktoré sú pre 
ne záväzné, jeho prvoradou úlohou je zistiť, či konali v súlade so zákonom;

G. keďže ombudsman monitoruje aj uplatňovanie kódexov dobrého administratívneho 
správania, ktorý musia inštitúcie dodržiavať, a ktorý vyjadruje všeobecné princípy 
administratívneho práva vrátane prvkov zásady služby, ako aj Charty základných práv, 

                                               
1 Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
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ktorá je platná pre všetky časti vlastnej správy EÚ;

H. keďže táto osobitná správa sa týka spôsobu, akým Komisia riešila sťažnosť, ktorú v roku 
2006 podalo 27 občianskych iniciatív bojujúcich proti tomu, čo vnímali ako negatívne 
dôsledky rozšírenia letiska Viedeň;

I. keďže článok 2 smernice EIA1 hovorí, že „členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby [...] projekty, ktoré majú významný vplyv na 
životné prostredie [...] sa stali predmetom žiadosti o povolenie a hodnotenie s ohľadom na 
ich účinky“;

J. keďže Komisia zhrnula, že práce na rozšírení letiska boli zrealizované bez povinného 
posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), a 21. marca 2007 zaslala Rakúsku 
výzvu, lebo vynechalo EIA; keďže Rakúsko vo svojej odpovedi 7. mája 2007 nedokázalo 
vyvrátiť fakt, že predmetné infraštruktúrne opatrenia viedli a stále vedú k výraznému 
zvýšeniu leteckej dopravy a problémom v súvislosti s leteckou dopravou nad Viedňou, t.j. 
tieto opatrenia mali výrazný vplyv na životné prostredie;

K. keďže so zreteľom na fakt, že práce boli buď ukončené alebo tesne pred ukončením, 
Komisia pred žalobou Rakúska na Súdnom dvore uprednostnila hľadanie dohody s 
rakúskymi úradmi, čím by sa táto situácia čo najlepšie napravila; keďže Komisia súhlasila 
s rakúskymi úradmi, aby vykonali posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post, 
aby sa okrem iného určilo, aké zmierňujúce opatrenia by boli potrebné na zníženie 
vplyvov hluku na obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti letiska;

L. keďže ombudsman akceptoval toto rozhodnutie Komisie; keďže predkladateľ sťažnosti 
bol nespokojný s tým, akým spôsobom bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie ex post a kritizoval najmä fakt, že nemal prístup k súdnej náprave, ako to určuje 
smernica EIA, a že orgán zodpovedný za EIA, rakúske Ministerstvo dopravy, bolo tým 
istým orgánom, ktoré predtým udelilo povolenie na príslušné práce, a preto sa ocitlo v 
konflikte záujmov;

M. keďže ombudsman po preskúmaní zastal názor, že nesúhlasí s tvrdením, že Komisia 
zabezpečila, aby sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post vykonalo riadne; 
keďže prípad napriek tomu uzavrel, vzhľadom na to, že v tomto prípade z jeho strany 
neboli potrebné žiadne ďalšie opatrenia, pretože proces pokračoval a Komisia uviedla, že 
konanie o porušení právnych predpisov uzavrie iba v tom prípade, keď rakúske orgány 
podnikli nevyhnutné kroky;

N. keďže v novembri 2010 sa sťažnosti opäť vrátili k ombudsmanovi a začalo sa druhé 
vyšetrovanie, v priebehu ktorého ombudsman nariadil kontrolu spisu Komisie; keďže 
ombudsman sa domnieval, že spis nepreukázal, že sa počas obdobia posudzovania 
vplyvov na životné prostredie ex post diskutovalo s rakúskymi úradmi o sťažnosti, ktorú 
vzniesli sťažovatelia, rovnako ani rozhodnutie ombudsmana v prvej sťažnosti nepodnietilo 
ďalšiu korešpondenciu okrem správ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z
Rakúska;

                                               
1 Smernica rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie (85/337/EHS) (v znení neskorších predpisov).
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O. keďže tento stav priviedol ombudsmana k záveru, že Komisia nebrala do úvahy jeho 
zistenia z prvého vyšetrovania, najmä nebola jednotná v odpovediach ombudsmanovi 
ohľadom možnosti právnej nápravy proti ex post posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie, a že netrvala na vymenovaní subjektu, ktorý by vykonal posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie, iného ako ministerstvo dopravy, ktoré schválilo práce na rozšírení 
letiska;

P. keďže ombudsman predložil Komisii návrh odporúčania, v ktorom naliehal, aby 
„prehodnotila svoj prístup k riešeniu sťažností týkajúcich sa porušovania predpisov na 
letisku Viedeň a zaoberala sa nedostatkami, na ktoré poukázal ombudsman“ a zdôraznil, 
že toto znamená, „že Komisia by v ďalších krokoch ohľadom konania o nesplnení si 
povinnosti mala brať ohľad na povinnosť vnútroštátnych orgánov zabezpečiť, aby (i) 
sťažovatelia mali prístup k postupu preskúmania a (ii) boli prijaté kroky na riešenie 
jasného konfliktu záujmov pri uplatňovaní smernice 85/337“;

Q. keďže Komisia v odpovedi ombudsmanovi argumentovala v prvom rade tým, že 
predniesla otázku prostriedkov právnej nápravy rakúskym orgánom, ale akceptovala ich 
názor, že by vznikli problémy v zmysle súdneho konania vnútroštátneho práva a 
zdôraznila, že rakúske orgány sa zaviazali, že zabezpečia, aby sa pri posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie novej tretej pristávacej dráhy, voči ktorej by bolo možné uplatniť 
súdne preskúmanie, bral plný ohľad na kumulatívne vplyvy predchádzajúcich prác, 
ktorých hodnotenie vplyvov na životné prostredie sa uskutočnilo až ex post;

R. keďže Komisia ohľadom druhého prípadu údajného nesprávneho úradného postupu 
tvrdila, že smernica EIA nestanovila žiadne ustanovenia týkajúce sa rozdelenia právomocí 
vzhľadom na proces EIA, ktorý sa má vykonať v členských štátoch; keďže v súlade so 
zásadou subsidiarity, sú členské štáty plne zodpovedné za organizáciu ich vlastnej správy, 
majú právo rozhodnúť o tom, ktorý orgán je zodpovedný za postupy súvisiace so 
smernicou EIA, a keďže je všeobecným princípom administratívneho práva všetkých 
členských štátov, že orgán, ktorý prijal protizákonné rozhodnutie, ktoré sa stalo 
predmetom správneho konania o opravnom prostriedku alebo rozhodnutia súdu, je 
zodpovedný za vyriešenie tejto situácie;

S. keďže návrh odporúčania preto nebol úspešný a ombudsman sa domnieval, že súčasný 
prípad bol príkladom situácie, keď Komisia vo vzťahu k jasnému porušeniu práva EÚ 
nedokázala prijať vhodné nápravné opatrenia zabezpečením, aby sa ex post posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie vykonalo nezaujato, a keď sa neriadila odporúčaním 
ombudsmana týkajúcim sa prístupu k opravným prostriedkom voči tomuto posudzovaniu;

T. keďže ombudsman sa preto domnieval, že bolo potrebné dať túto otázku do pozornosti 
Parlamentu;

U. keďže Komisia prijala 26. októbra 2012 návrh na revíziu smernice EIA; keďže Výbor pre 
právne veci predložil legislatívnu iniciatívnu správu, v ktorej žiadal o všeobecný predpis o 
administratívnych postupoch pre vlastnú správu EÚ.

Odporúčanie ombudsmana

1. víta osobitnú správu ombudsmana, ktorá zdôrazňuje dôležité otázky vzťahujúce sa na 
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problémy týkajúce sa uplatňovania smernice EIA a konania o nesplnení si povinnosti;

2. pripomína, že k nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna 
inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná,

3. konštatuje, že údajný nesprávny úradný postup, ktorý sa  týka na jednej strane 
neschopnosti Komisie zabezpečiť, aby orgán, ktorý vydal povolenie pre práce bez 
požadovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie, nebol zodpovedný za posúdenie 
vplyvov na životné prostredie ex post, a na druhej strane ukázať, že sa dostatočne riadila 
odporúčaniami ombudsmana týkajúcich sa prístupu k opravným prostriedkom voči tomuto 
posúdeniu;

4. zdôrazňuje, že táto osobitná správa sa nezaoberá otázkou, či rakúske orgány konali 
chybne, ale kladie otázku, či Komisia zlyhala vo svojich povinnostiach, keď vyšetrovala a 
riešila sťažnosť, ktorú dostala a v rámci odpovede na žiadosti a odporúčania 
ombudsmana;

5. Zdieľa ombudsmanove znepokojenie nad možným negatívnym vplyvom konfliktu 
záujmov na uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie a súhlasí, že treba 
hľadať spôsoby na riešenie tejto situácie a zároveň rozumie obavám Komisie ohľadom 
prekročenia jej kompetencií, ak by žiadala od rakúskych orgánov, aby vymenovali iný 
subjekt, ktorý by bol zodpovedný za vykonanie posudzovania ex post;

6. radí príslušným zodpovedným orgánom v členských štátoch, aby dbali na možné konflikty 
záujmov v súčasnom práve, a aby sa v tomto ohľade pripravili na prípadné zmeny práva 
EÚ;

7. súhlasí s ombudsmanom, že vedenie presných záznamov tvorí súčasť dobrej správy, 
pretože umožňuje, napríklad európskemu ombudsmanovi, overiť, či sa naozaj prihliadalo 
na jeho odporúčania;

8. víta vyhlásenie Komisie, že v tomto zmysle má záujem zlepšiť svoje postupy, aby sa 
vyhla problémom v komunikácii, s ktorými sa stretla v aktuálnom prípade;

9. považuje za vhodné a v záujme všetkých zúčastnených strán, aby v rámci dobrého 
administratívneho konania zachovávali a aktualizovali písomné záznamy o postupoch v 
súvislosti so žiadosťami ombudsmana;

10. nazdáva sa, že počas rokovaní s rakúskymi orgánmi sa Komisia mohla lepšie snažiť s 
ohľadom na dostupnosť súdneho preskúmania, vzhľadom na transpozíciu príslušných 
ustanovení (článok 10a) do rakúskeho práva v roku 2005, ako aj vzhľadom na konflikt 
záujmov príslušného rakúskeho ministerstva, vzhľadom na hlavné zásady judikatúry EÚ, 
že netreba sledovať len znenie zákona, ale treba brať do úvahy aj účel a zmysel 
legislatívy;

Prípad letiska Viedeň, revízia smernice EIA a nariadenie o dobrej správe

11. domnieva sa, že okolnosti, ktoré podnietili sťažnosť európskemu ombudsmanovi, otvorili 
vážne otázky týkajúce sa vykonávania smernice 85/337 členským štátom, v tomto prípade 
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Rakúskom;

12. pripomína, že za tie roky sa Výboru pre petície dostalo do pozornosti niekoľko prípadov, 
keď členské štáty údajne umožnili schválenie realizácie projektov bez požadovaného 
posudzovania vplyvov na životné prostredie;

13. vyjadruje presvedčenie, že v prípade neschopnosti členského štátu uplatniť základné 
požiadavky smernice EIA by verejnosť mala mať k dispozícii účinné právne nástroje, aby 
mohla žiadať o zrušenie schválenia projektov, vrátane možnosti súdnych opatrení, aby 
zabránila nezvratným škodám, keď sa takéto projekty vykonajú;

14. konštatuje, že možnosť vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post sa 
nenachádza v súčasnej smernici EIA, a že tento nástroj dohodla Komisia v snahe riešiť 
vzniknutú situáciu de facto, keď už boli udelené povolenia a vykonané práce; 

15. zdôrazňuje, že prípad letiska Viedeň poukazuje na slabé stránky súčasnej smernice EIA, 
ako napríklad ako riešiť projekty, ktoré sú už prakticky nezvratné, pretože už boli 
vykonané, s možným poškodením životného prostredia, ktoré sa už udialo, a problém 
konfliktu záujmov medzi zodpovednými orgánmi, ako je to údajne aj v aktuálnom 
prípade;

16. odkazuje na výročnú správu za rok 2011 Výboru pre petície, ktorá zdôraznila potrebu 
zabezpečiť objektivitu a nestrannosť vzhľadom na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila posilnenie smernice o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie stanovením jasnejších parametrov nezávislosti odborných štúdií, 
spoločných prahových úrovní v EÚ, maximálneho časového rámca procesu vrátane 
účinnej verejnej konzultácie, požiadavky na odôvodnenie rozhodnutí, povinného 
posudzovania prijateľných alternatív a mechanizmov kontroly kvality;

17. Víta návrh Komisie na revíziu smernice EIA s ohľadom na jej posilnenie;
 vyjadruje odhodlanie plne sa angažovať spolu s Komisiou a Radou v tejto oblasti, aby sa 

zabezpečilo, že táto dôležitá smernica slúži svojmu účelu stále účinnejším a 
objektívnejším spôsobom1

18. konštatuje, že súčasná smernica neobsahuje požiadavky vzťahujúce sa na objektívnosť a 
nestrannosť orgánov, ktoré sú zodpovedné za schválenie, a nestanovuje žiadne takéto 
požiadavky pre orgány, ktoré vykonávajú posudzovanie vplyvov na životné prostredie; 
domnieva sa, že revízia smernice EIA je dobrou príležitosťou na zavedenie takýchto 
požiadaviek;

19. nazdáva sa, že tento prípad tiež ukazuje, že okrem opatrení na posilnenie ustanovení 
smernice EIA, sú potrebné jasné postupy pri konaní o nesplnení si povinností, najmä 
pomocou prijatia všeobecného predpisu o administratívnych postupoch pre správu EÚ;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, európskemu 
ombudsmanovi, európskej sieti ombudsmanov a parlamentom členských štátov.

                                               
1 COM(2012) 0628.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od roku 1999 sa na viedenskom letisku vylepšovala a rozširovala infraštruktúra pomocou 
sérií stavebných projektov, ktoré schválilo rakúske Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a 
technológie (BMVIT). Keď v roku 2006 sťažovatelia po prvýkrát podali sťažnosť Komisii1, 
Komisia prišla k záveru, že sa malo vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
podľa smernice 85/337/EHS (smernica EIA). 

Komisia sa tiež domnieva, že vzhľadom na to, že už bol udelený súhlas a projekty už boli 
zrealizované alebo boli krátko pred ukončením, nedalo sa vyhovieť zmyslu smernice EIA. V 
rámci rokovaní s rakúskymi orgánmi Komisia súhlasila, že sa nebude zaoberať konaním o 
nesplnení povinnosti, za predpokladu, že Rakúsko vykoná posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie ex post, ktoré sa bude čo najviac podobať posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie ex ante, a umožní úplné posúdenie vplyvov projektov na životné prostredie.

Sťažovatelia boli kritickí voči spôsobu, akým Komisia riešila tento prípad, a postúpili 
európskemu ombudsmanovi sťažnosť. Ombudsman uzavrel 2. decembra 2009 šetrenie s 
týmto záverom: 

- Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a technológie (BMVIT), ktoré malo vykonať 
posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post, bolo tým istým orgánom, ktorý projekt 
povolil. Vzhľadom na to, že bolo aj orgánom, ktorý pôvodne nezvládol zabezpečiť, aby sa 
dodržiavali ustanovenia smernice 85/337/EHS, znamená to, že angažovaním Spolkového 
ministerstva dopravy, inovácie a technológie vznikol konflikt záujmov.

- Komisia konštatovala, že posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post sa malo vykonať 
v súlade s článkami 5 až 10 smernice EIA. Sťažovatelia sa nazdávajú, že by sa mal 
uplatniť aj článok 10a. Článok 10a určuje, že verejnosť „má prístup k opravným 
prostriedkom [ ... ] napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, 
skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení  o účasti verejnosti tejto 
smernice“. Komisia od Rakúska nežiadala osobitné záruky týkajúce sa platnosti článku 
10a. Ombudsman nechápal, prečo Komisia nežiadala explicitné záruky. 

Ombudsman sa domnieval, že nebol schopný dospieť k záveru, že Komisia zabezpečila riadne 
vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie ex post , a následne že sa riadne vykonalo 
konanie o nesplnení povinnosti. Konštatoval, že Komisia naznačila, že neuzavrie konanie o 
nesplnení povinnosti, až kým nebude jasné, že boli adekvátne zhodnotené možné vplyvy na 
životné prostredie a rakúske úrady sa nezaoberali zisteniami posúdenia vplyvov na životné 
prostredie. V tomto štádiu konštatoval, že neexistuje potreba ďalšieho skúmania tejto 
záležitosti, a v decembri 2009 rozhodol, že sťažnosť uzavrie, pričom verí, že Komisia z jeho 
zistení vyvodí dôsledky. 

30. novembra 2010 sa sťažovatelia opäť obrátili na ombudsmana, ktorý začal druhé 
vyšetrovanie2 týkajúce sa i) údajného zlyhania Komisie vo veci riadneho vykonania konania o 
nesplnení povinnosti voči Rakúsku, najmä tým, že nedokázala zabezpečiť správne vykonanie 

                                               
1 Sťažnosť 1532/2008/(WP)GG.
2 Sťažnosť 2591/2010/GG.
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posúdenia vplyvov na životné prostredie a ii) tvrdenia, že Komisia by mala zabezpečiť, že sa 
vykoná riadne posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post, vrátane monitorovacieho 
mechanizmu, v ktorom by mali byť zahrnutí aj predkladatelia sťažnosti, alebo ak by to nebolo 
možné, predložiť prípad Súdnemu dvoru Európskej únie. 

Stanovisko ombudsmana, ktoré viedlo k návrhu odporúčania

Rozhodnutie ombudsmana uzavrieť šetrenie prvej sťažnosti v decembri 2009 sa zakladalo na 
záväzku Komisie, že konanie o nesplnení povinnosti uzavrie iba vtedy, keď bude mať istotu, 
že vplyv prác na rozšírení viedenského letiska na životné prostredie bol adekvátne 
zhodnotený a Rakúsko podniklo nevyhnutné kroky, aby vykonalo požadované opatrenia. V 
tom čase ešte stále prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post. 
Ombudsman sa preto domnieval, že pre Komisiu bolo jednoduché zakročiť voči rakúskym 
orgánom, aby riešili záležitosti, ktoré pomenoval vo svojom rozhodnutí. Kontrola tohto 
prípadu však ukázala, že Komisia nepodnikla takéto kroky, ale čakala na záverečnú správu od 
rakúskych orgánov.

Ombudsman zdôraznil, že argumenty sťažovateľa, že úloha Spolkového ministerstva dopravy, 
inovácie a technológie spôsobila jasný konflikt záujmov, sa podľa neho zdajú byť správne. 
Zdôraznil dôležitosť článku 10a a podčiarkol, že vôbec nebolo isté, že občania by mali 
prospech z opravného prostriedku – posúdenia vplyvov na životné prostredie ex post podľa 
rakúskeho práva.

Ombudsman sa domnieval, že bolo vhodné, aby Komisia riešila záležitosti, ktoré pomenoval 
vo svojom rozhodnutí pri prvej sťažnosti, a nerozumie, prečo sa tak nestalo. Dodal, že jeho 
pochybnosti ohľadom možnosti vykonať revíziu podľa článku 10a sa znásobili odpoveďou 
rakúskeho ministra a rakúskeho dvora audítorov. 

Vzhľadom na to sa ombudsman nazdával, že domnienka sťažovateľa, že Komisia nedokázala 
vykonať konanie o nesplnení povinnosti voči Rakúsku, bolo odôvodnené. Ombudsman preto 
vypracoval tento návrh odporúčania pre Komisiu: 

Komisia by mala napraviť svoj prístup k riešeniu sťažností týkajúcich sa nesplnení povinnosti 
pri porušovaní predpisov na letisku Viedeň a zaoberať sa nedostatkami, na ktoré poukázal 
ombudsman vo svojom rozhodnutí z 2. decembra 2009 o sťažnosti 1532/2008 a v dohľadnej 
dobe uzavrieť skúmanie sťažnosti.

Stanovisko ombudsmana po návrhu odporúčania

Pri hodnotení argumentov strán, ktoré dostal až po návrhu odporúčania, ombudsman 
pripomína, že už uviedol, že vzhľadom na okolnosti, rozhodnutie Komisie vyzvať Rakúsko, 
aby vykonalo posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post, bolo v zásade vhodné a 
rozumné. Otázkou, ktorú treba preskúmať, preto ostáva, či Komisia zabezpečila, aby bolo toto 
posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post vykonané správne.

V tomto zmysle sa ombudsmanove pochybnosti zameriavajú na dve hlavné otázky.

1. relevantnosť článku 10a smernice EIA; 
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2. konflikt záujmov orgánu vykonávajúceho posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post.

Komisia uvádza, že článok 10a by nebol relevantný, ak by práce podliehali posúdeniu 
vplyvov na životné prostredie ex ante, keďže tento článok zaviedla smernica 2003/35/ES, 
ktorá bola vykonaná 25. júna 2005. Ombudsman považuje tento argument za hodnoverný, ale 
nie je presvedčený, že by sa článok nemal uplatňovať aj na posúdenie vplyvov na životné 
prostredie ex post, vzhľadom na to, že zmyslom posúdenia vplyvov na životné prostredie ex 
post bolo čo najvernejšie napodobniť posúdenie vplyvov na životné prostredie ex ante. 
Článok sa navyše týka opravných prostriedkov, ktoré sú dostupné pre občanov. 

Ombudsman nevidí závažný dôvod, prečo by sa článok nemal uplatňovať aj na posúdenie 
vplyvov na životné prostredie ex post.  Rakúske orgány vynechali vykonanie posúdenia 
vplyvov na životné prostredie, a vzhľadom na to, že právo sa odvtedy vyvinulo, bolo by 
správne, aby sa tieto zmeny brali do úvahy v záujme dotknutých občanov.

Ombudsman konštatuje, že Komisia uviedla, že „je naďalej presvedčená“, že článok 10a 
nebol relevantný. Počas vyšetrovania prvej sťažnosti sa ombudsman vyslovene pýtal Komisie 
na jej názor ohľadom tejto otázky a Komisia vo svojej odpovedi uviedla, že je presvedčená, 
„že otázky, ktorých sa týka „posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post,“ môžu byť 
predmetom právnej kontroly podľa článku 10a smernice“. Keď ombudsman žiadal od 
Komisie ďalšie objasnenie tejto záležitosti, dodal, že článok 10a „možno bude musieť byť 
vysvetlený, dokonca aj v rámci kontextu posúdenia vplyvov na životné prostredie ex post, 
vzhľadom na to, že umožňuje objektivitu administratívneho rozhodnutia vo vzťahu k možným 
ďalším krokom vzhľadom na zistenia posúdenia vplyvov na životné prostredie ex post.“

Podľa ombudsmana porovnanie záverov Komisie naznačuje, že Komisia buď nepovažovala 
za potrebné dôkladne preskúmať, či sa mal alebo nemal uplatňovať článok 10a pri posúdení 
vplyvov na životné prostredie ex post, alebo podala vyhlásenia, ktoré by viedli sťažovateľov a 
ombudsmana k tomu, aby uverili, že článok sa uplatňoval, hoci Komisia vedela, že to tak 
nebolo. Ombudsman sa domnieva, že obe tieto možné interpretácie by zdôraznili vážne 
zlyhanie dodržiavania zásad riadnej správy. 

Komisia navrhla, aby sa vzhľadom na skutočnosť, že opravné prostriedky, ktoré sa uvádzajú v 
článku 10a, neboli uplatnené pri posúdení vplyvov na životné prostredie ex post, mohli by sa 
uplatniť pri aktuálnych posúdeniach vplyvov na životné prostredie novej tretej pristávacej 
dráhy. 

Vzhľadom na konflikt záujmov ombudsman znovu opakuje, že orgán, ktorý bez potrebného 
posúdenia vplyvov na životné prostredie udelil povolenia na vykonanie prác, sa nachádza v 
konflikte záujmov, keď žiada o vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie ex post.

Komisia uviedla, že ministerstvo konalo na základe zásady zákonnosti a právneho štátu. 
Ombudsman nepovažuje argument Komisie za presvedčivý a prichádza k záveru, že Komisia 
úplne zlyhala pri riešení sťažnosti, že ministerstvo sa ocitlo v jasnom konflikte záujmov.

Ombudsman vypracoval pre Komisiu toto odporúčanie :
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Komisia by mala zvážiť svoj prístup k riešeniu sťažností týkajúcich sa nesplnení povinnosti pri 
porušovaní predpisov na letisku Viedeň a zaoberať sa nedostatkami, na ktoré poukázal 
ombudsman. Znamená to, že Komisia by v ďalších krokoch ohľadom konania o nesplnení si 
povinnosti mala brať do úvahy povinnosť vnútroštátnych orgánov zabezpečiť, aby (i) 
sťažovatelia mali prístup k postupu preskúmania a (ii) boli podniknuté kroky na riešenie 
jasného konfliktu záujmov pri uplatňovaní smernice 85/337EHS. 


