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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0338/2010, ktorú predkladá T. F. T, španielsky štátny príslušník, 
v mene združenia Plataforma por la defensa de los valles verdes, 
o zariadeniach na zachytávanie vody a o hĺbení studní v prírodnom parku 
Sierra de Cazorla v oblasti Segura y las Villas v provincii Jaén 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície vyjadrili znepokojenie v súvislosti s nepriaznivým vplyvom, ktorý má 
na spodné vody v prírodnom parku Sierra de Cazorla hĺbenie studní v rámci rozsiahleho 
súkromného podnikateľského projektu zavlažovania 654 hektárov olivových hájov, ktorý 
realizuje zavlažovacie združenie Beas del Segura. Studne sa hĺbia v lokalite, ktorú andalúzska 
vláda vyhlásila v roku 1986 za chránené prírodné územie a ktorá bola vyhlásená za 
biosférickú rezerváciu UNESCO. Predkladatelia petície tvrdia, že dochádza k porušovaniu 
právnych predpisov Spoločenstva vrátane smernice o biotopoch (ide o lokalitu SCI ES 
0000035, ktorá je súčasťou sústavy Natura 2000) a smernice 79/409/EHS (keďže ide o oblasť 
osobitnej ochrany vtáctva), rovnako ako k porušovaniu vnútroštátnych právnych predpisov 
vrátane hydrologického plánu pre rieku Guadalquivir a plánu správy prírodného parku Sierra 
de Cazorla.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2010. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 13. januára 2011.

Petícia sa týka schválenia projektu na zavlažovanie 654 hektárov pôdy v provincii Jaén, 
pričom voda sa má odoberať z prírodného parku Sierras de Cazorla v oblasti Segura y las 
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Villas. Podľa predkladateľov petície nebol primerane posúdený vplyv zachytávania vody na 
vodné zdroje prírodného parku, ktorý je lokalitou sústavy Natura 2000. Vplyv ďalších 
zariadení, ktoré sa budú musieť vybudovať na území lokality (vzdušné elektrické vedenie), 
tiež nebol riadne posúdený. Predkladatelia petície tvrdia, že neboli dodržané ustanovenia 
európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia, a to smernice 92/43/EHS 
o biotopoch1, smernice 2009/147/ES o vtákoch2 a rámcovej smernice 2000/60/ES o vode3. 

Lokalita ES0000035 Sierras de Cazorla, Segura y las Villas bola vyhlásená za lokalitu 
s európskym významom podľa ustanovení smernice o biotopoch a za osobitne chránené 
územie podľa ustanovení smernice o vtákoch. V smernici o biotopoch (článok 6 ods. 3 a 4) sa 
vyžaduje posúdenie každého projektu, ktorý môže mať na takéto lokality negatívny vplyv. 
S prihliadnutím na závery posúdenia príslušné orgány takýto plán schvália len vtedy, ak sa 
presvedčia, že nebude mať na lokalitu nepriaznivý vplyv. V článku 6 ods. 4 smernice 
92/43/EHS o biotopoch sa stanovuje forma režimu výnimiek, ako aj okolnosti, na základe 
ktorých sa môžu, respektíve nesmú povoliť plány a projekty s negatívnym vplyvom.

Podľa dostupných informácií zo správy o vplyve tohto projektu na životné prostredie 
nevyplýva, že bolo vykonané primerané posúdenie jeho vplyvu na ekologické hodnoty, na 
základe ktorých bola táto lokalita vyhlásená.

Závery

Komisia sa preto obráti na španielske orgány s cieľom posúdiť, či boli dodržané ustanovenia 
smernice o biotopoch a rámcovej smernice o vode.

4. Odpoveď Komisie (1. revízia) doručená 6. septembra 2011.

Komisia požiadala španielske orgány o podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia vplyvu 
zachytávania vody na vodné zdroje, ako aj vplyvu sprievodných zariadení, ktoré sa majú 
vybudovať na území lokality (napríklad vzdušného elektrického vedenia).

Po preskúmaní odpovede doručenej zo Španielska však vznikli nové otázky a potreba ďalších 
informácií, pokiaľ ide o súlad vykonaného posúdenia s ustanoveniami smernice o biotopoch.

Komisia preto požiadala španielske orgány o ďalšie podrobné informácie. 

5. Odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 27. januára 2012.

Komisia dvakrát požiadala španielske orgány o podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia 
vplyvu, ktorý má zachytávanie vody na vodné zdroje lokality s európskym významom 
a osobitného chráneného územia ES0000035 Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Pokiaľ 
ide o ustanovenia smernice 92/43/EHS4 (smernica o biotopoch), doručené informácie 
                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva. 
Ú. v. EÚ L 20/7, 26.1.2010.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Ú. v. ES L 327, 22.12.2000.
4 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín,  Ú. v. ES L 206, 22.07.1992.
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neposkytovali odpoveď na niektoré body a Komisia preto opäť požiadala španielske orgány 
o zaslanie odpovede.

V súvislosti s vykonávaním smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)1

treba pripomenúť, že pri tomto projekte sa vykonalo posúdenie vplyvu na životné prostredie.  
Útvary Komisie preskúmali dodatočné informácie, ktoré v tejto veci poskytli predkladatelia 
petície, a vyžiadali si tiež v tejto súvislosti určité vysvetlenia od španielskych orgánov.

Z informácií, ktoré poskytli španielske orgány, vyplynulo, že sa neočakáva zhoršenie stavu 
vôd. V najdôležitejšej správe, ktorú v tejto súvislosti vydal stavebný úrad správy povodia 
rieky Guadalquivir, sa uvádza, že povolené čerpanie z troch studní (450 000 m3 ročne) 
predstavuje v porovnaní s dostupnými zdrojmi (70 hm3 ročne) veľmi malé množstvo. Ročné 
čerpanie vody sa odhaduje na 22,7 hm3 ročne. Podľa informácií, ktoré poskytol regionálny 
minister životného prostredia, sa vodné zdroje monitorujú na základe odporúčaní 
španielskeho ústavu geológie a baníctva.

Pokiaľ ide o údajné porušovanie právnych predpisov EÚ o environmentálnej zodpovednosti2, 
podľa článku 12 smernice o environmentálnej zodpovednosti môže fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá má dostatočný záujem o rozhodovanie týkajúce sa environmentálnej škody 
(vrátane mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré 
spĺňajú požiadavky právnych predpisov), predložiť príslušnému orgánu3 akékoľvek 
pozorovania týkajúce sa prípadov environmentálnych škôd alebo bezprostrednej hrozby 
vzniku takýchto škôd, ktorých sú si vedomé, a majú právo príslušný orgán požiadať, aby 
prijal opatrenia podľa tejto smernice.

V uvedenej smernici sa okrem toho stanovuje, že členské štáty určia, čo predstavuje 
dostatočný záujem a porušenie práva.

K žiadosti o konanie sa musia priložiť všetky relevantné informácie a údaje podporujúce 
zistenia, ktoré boli predložené v súvislosti s príslušnou environmentálnou škodou, ktoré 
presvedčivo preukazujú existenciu environmentálnej škody. Príslušný orgán môže takéto 
pripomienky a žiadosti o prijatie opatrení posúdiť, pričom príslušnému subjektu poskytne 
možnosť predložiť svoje stanovisko k žiadosti o konanie a sprievodným zisteniam. Príslušný 
orgán potom musí dotknuté osoby informovať o svojom rozhodnutí prijať alebo zamietnuť 
príslušnú žiadosť, ako aj o dôvodoch, na základe ktorých rozhodnutie prijal.
Treba pripomenúť, že podľa článku 13 smernice sa dotknuté osoby môžu obrátiť na súd alebo 
iný nezávislý a nestranný verejný orgán, ktorý má právomoc preskúmať procesnú a vecnú
zákonnosť rozhodnutí, konania alebo nekonania príslušného orgánu na základe tejto smernice. 
To všetko bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorými sa upravuje prístup k spravodlivosti, a ustanovenia, ktoré vyžadujú, aby sa pred 
začatím súdneho konania využili všetky postupy administratívneho preskúmania.

                                               
1 Smernica 85/337/EHS (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985) zmenená smernicou 97/11/ES (Ú. v. ES L 073, 14.3.1997), 
smernicou 2003/35/ES (Ú. v. ES L 156, 25.6.2003) a smernicou 2009/31/ES (Ú. v. ES L 140, 5.6.2009).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd. Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004,  s. 56 – 75.
3 Podľa článku 11 ods. 1 smernice 2004/35/ES „členské štáty určia príslušný(é) orgán(y) zodpovedné za plnenie 
povinností ustanovených v tejto smernici“.
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V dodatočných informáciách, ktoré predkladateľ petície predložil v septembri 2011, sa však 
neuvádzalo, ako predkladateľ petície využil mechanizmy, ktoré sa na tento účel stanovujú 
v smernici 2004/35/ES. Komisia sa za týchto okolností nemôže ďalej zaoberať predmetom 
jeho žiadosti, pokiaľ ide o údajné porušenie smernice o environmentálnej zodpovednosti. 

6. Odpoveď Komisie (revízia) doručená 30. mája 2012.

Príslušné orgány boli trikrát požiadané o poskytnutie informácií týkajúcich sa posúdenia 
potenciálneho vplyvu projektu na lokalitu s európskym významom a osobitné chránené 
územie ES0000035 Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, a určenia vplyvu vodných nádrží 
na stav vôd v tejto lokalite s európskym významom. 

V odpovediach, ktoré poskytli španielske orgány, neboli vyjasnené otázky vyvolávajúce 
znepokojenie v súvislosti s nedostatočným posúdením negatívneho vplyvu projektu na 
sústavu Natura 2000. V informáciách, ktoré poskytli španielske orgány, sa okrem toho podľa 
všetkého pripúšťa, že zachytávanie vody v lokalite s európskym významom a na osobitnom 
chránenom území už spôsobilo určité negatívne účinky. Komisia je aj naďalej znepokojená, 
pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa správy o vplyve na životné prostredie, ktoré zrejme 
neboli správne splnené a monitorované. 

Komisia preto uvažuje o začatí konania o porušení právnych predpisov, pokiaľ ide o vplyv 
projektu na sieť Natura 2000.

7. Odpoveď Komisie (4. revízia) doručená 30. apríla 2013.

Komisia sa 21. marca 2013 v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
rozhodla zaslať Španielsku formálnu výzvu1 v súvislosti s povolením a využívaním projektu 
zavlažovania v samosprávnych obvodoch Beas de Segura a Arroyo de Ojanco (provincia 
Jaén, Andalúzia, Španielsko), pokiaľ ide o vodu odoberanú z lokality Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas, ktorá patrí do sústavy Natura 2000.

V prípade uvedeného zavlažovacieho projektu nebolo podľa Komisie (pred schválením) 
vykonané primerané posúdenie jeho vplyvu na zdroje podzemných vôd a na prírodné biotopy 
a druhy, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite sústavy Natura 2000. 

Táto skutočnosť predstavuje porušenie základných povinností podľa smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie2 a smernice o biotopoch3.

                                               
1 Formálna výzva je prvým krokom v postupe pred podaním žaloby, v rámci ktorého Komisia požiada členský 
štát, aby v určenej lehote predložil svoje vyjadrenia týkajúce sa zisteného problému vo vzťahu k uplatňovaniu 
právnych predpisov EÚ.

2 Článok 3; článok 5 ods. 1 a 3 s prihliadnutím na prílohu IV smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice 
97/11/ES a smernice 2003/35/ES.

3 Článok 6 ods. 2 a 3 s prihliadnutím na článok 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
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8. Odpoveď Komisie (5. revízia) doručená 29. novembra 2013.

V súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poslala Komisia 30. septembra 
2013 Španielsku odôvodnené stanovisko, v ktorom vysvetľuje svoj postoj k porušeniu 
právnych predpisov a k opatreniu, ktoré sa vyžaduje od španielskych orgánov na 
zabezpečenie dodržiavania príslušných povinností vyplývajúcich zo smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie1 a smernice o biotopoch2.

V odôvodnenom stanovisku Komisia vyjadrila názor, že španielske orgány porušili kľúčové 
povinnosti vyplývajúce z uvedených smerníc, a to tým, že schválili projekt zavlažovania 
v provincii Jaén bez toho, aby riadne posúdili jeho možný dosah na podzemné vody a na 
predmetné lokality Natura 2000 s ohľadom na ciele ich ochrany, i tým, že neprijali primerané 
opatrenia, ktorými by sa zabránilo zhoršovaniu kvality biotopov a rušivým vplyvom voči 
druhom, v súvislosti s ktorými boli tieto oblasti vyhlásené za chránené.

Španielske orgány musia svoje vyjadrenia predložiť Komisii do 30. novembra 2013.

9. Odpoveď Komisie (6. revízia) doručená 28. februára 2014

V odpovedi na odôvodnené stanovisko z 30. septembra 2013 Španielsko informovalo 
Komisiu o začatí postupu preskúmania povolenia na odber vôd. Výsledkom tohto postupu 
môže byť uzavretie troch vrtov v prírodnej oblasti. Medzitým sa nesmie pokračovať 
v odčerpávaní vôd.

Komisia veľmi podrobne sleduje, aký bude mať preskúmanie výsledok.

10. Odpoveď Komisie (7. revízia) doručená 28. februára 2015.

V súvislosti s obavami, ktoré Komisia vyjadrila v odôvodnenom stanovisku zaslanom 
Španielsku v septembri 2013, vnútroštátne orgány uviedli, že vzhľadom na to, že povolený 
odber vody nemožno považovať za udržateľný, nemôže sa uskutočňovať žiadny ďalší odber 
vody.

V dôsledku toho developer projektu podal novú žiadosť o povolenie. Orgány po prešetrení 
rozhodli, že žiadosť si vyžaduje zásadnú revíziu podmienok predchádzajúceho povolenia na 
odber vody. Vzhľadom na povahu zmien predchádzajúce povolenie nemožno pozmeniť.

Na základe toho orgány informovali developera projektu, že pred vydaním povolenia na odber 
vody sa musí vykonať úplne nové posúdenie vplyvu na životné prostredie.

                                                                                                                                                  
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikácia).

2 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín.
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V rámci tohto postupu musí developer poskytnúť informácie o vplyve na životné prostredie, 
pričom sa musia informovať orgány životného prostredia a verejnosť a treba s oboma 
konzultovať. Až na základe výsledkov konzultácií bude môcť príslušný orgán rozhodnúť.  
Rozhodnutie sa potom zverejní a mohlo by byť napadnuté na súde.

Záver

Z uvedených dôvodov Komisia nemá ďalej v úmysle pokračovať v tomto vyšetrovaní.


