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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0540/2012, ktorú predkladajú Mandfred Johann a Hannelore 
Danzer, rakúski štátni príslušníci, o ťažobných a priemyselných činnostiach, 
ktoré sa vo Felanitx (Baleárske ostrovy, Španielsko) uskutočňujú bez 
primeranej štúdie posúdenia vplyvu na životné prostredie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície odsudzujú ťažobné a priemyselné činnosti v obci Felanitx (Baleárskej 
ostrovy) a tvrdia, že tieto činnosti neboli predmetom primeraných štúdií posúdenia vplyvu na 
životné prostredie. Týmito činnosťami je ťažba štrku a vápenca a prevádzkovanie betonárne, 
pričom regionálna vláda vyhlásila príslušnú oblasť za chránenú oblasť, ktorá sa navyše 
nachádza pri lokalite s európskym významom ES5310099. Predkladatelia petície uvádzajú,že 
vypracované štúdie posúdenia vplyvu na životné prostredie neboli primerané: pokiaľ ide o
betonáreň, bola štúdia posúdenia vplyvu na životné prostredie vypracovaná pre odlišné 
geografické miesto; pokiaľ ide o ťažobné činnosti, mala štúdia posúdenia vplyvu na životné 
prostredie veľmi obmedzenú pôsobnosť, pretože sa zaoberala hlavne energetickými 
aspektami.  Predkladatelia petície poukazujú teda na porušenia smernice 85/337/EHS  o 
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 
Predkladatelia petície dodávajú, že sa vykonávajú právne postupy na vnútroštátnej úrovni, 
nebolo však prijaté žiadne preventívne opatrenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 13. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. februára 2013
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Útvary Komisie preskúmali informácie, ktoré poskytli predkladatelia petície, vo svetle 
environmentálneho práva Európskej únie, ktoré by sa malo uplatňovať v tejto veci. 

Smernica 2011/92/EÚ1 (známa pod menom smernica  o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie alebo smernica EIA) prináša ustanovenia týkajúce sa vypracovania posúdenia 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Rozlišujú sa v nej 
tzv. projekty z prílohy I, ktoré musia byť vždy predmetom postupu EIA, a tzv. projekty z 
prílohy II, v prípade ktorých musia členské štáty na základe analýzy jednotlivých prípadov 
alebo v závislosti od prahov či kritérií vymedzených v transponovaných vnútroštátnych 
právnych predpisoch stanoviť, či daný projekt musí byť predmetom posúdenia vplyvov na 
životné prostredie. Ak sa uskutoční preskúmanie jednotlivých prípadov alebo sa stanovia 
prahy či kritériá, zohľadňujú sa príslušné výberové kritériá uvedené v prílohe III. Tieto 
kritériá zahŕňajú charakteristiky projektu, jeho umiestnenie a charakteristiky jeho možných 
vplyvov. Toto rozhodnutie sa oznámi verejnosti.

Je potrebné uviesť, že podľa charakteristík tejto činnosti môže spadať do prílohy I, bodu 19 
smernice: „Lomy a povrchové bane, ktoré zaberajú plochu viac ako 25 hektárov [..]“, alebo 
do prílohy II, bodu 2 písm. a) smernice: „Lomy, povrchové bane a ťažba rašeliny (projekty 
neobsiahnuté v prílohe I)“.

Postup EIA zabezpečuje, aby sa identifikovali a vyhodnotili dôsledky na životné prostredie 
predtým, ako príslušný orgán vydá povolenie.  Verejnosť môže vyjadriť svoje pripomienky a 
musia sa zohľadniť všetky konzultácie. Okrem toho verejnosť musí byť informovaná o 
obsahu povolenia.

Pokiaľ ide o európske smernice o ochrane prírody (smernica 2009/147/ES2 o vtákoch a 
smernica 92/43/EHS3 o biotopoch), uplatňujú sa v prípade, že by príslušný projekt mohol mať 
výrazný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. Je potrebné uviesť, že podľa prekladateľa 
petície bude sústava Natura 2000 ovplyvnená týmto projektom lomu.

V súlade s článkom 6 ods. 3 smernice o biotopoch musí byť každý plán alebo projekt, ktorý 
by mohol mať negatívny vplyv na lokality sústavy Natura 2000, primerane posúdený 
vzhľadom na ochranu týchto lokalít. Príslušné orgány schvália plán či projekt s prihliadnutím 
na závery posúdenia vplyvov len vtedy, keď sa presvedčia o tom, že nebude mať nepriaznivý 
vplyv na integritu príslušných lokalít. V opačnom prípade sa môže plán či projekt realizovať 
len za výnimočných okolností, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 4 smernice, a musia sa 
zároveň prijať primerané kompenzačné opatrenia.

Závery

Komisia požiadala príslušné španielske orgány o poskytnutie informácií o dodržiavaní 
relevantných požiadaviek podľa právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, aby 

                                               
1 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. 
2 Smernica 2009/147/ES (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010), ktorou sa kodifikuje smernica 79/409/EHS o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979).
3 Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 
22.7.1992).
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získala podrobnejšie údaje o prípade. Výbor pre petície bude informovaný o každom novom 
prvku v tejto veci.

4. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015.

Počas predchádzajúcej komunikácie Komisia informovala Výbor Európskeho parlamentu pre 
petície o environmentálnom práve Únie, ktorý by sa mohol uplatňovať v tomto prípade, ako aj o 
základných prvkoch pri skúmaní skutkovej podstaty. 

Po záverečnej analýze spisu  je potrebné súhrnne uviesť tieto body:

Príslušný lom má povolenie na ťažbu z roku 1974, ako aj plán obnovy, ktorý bol schválený v 
roku 1992 a neskôr aktualizovaný.  Treba pripomenúť, že tento lom bol zahrnutý do 
riadiaceho sektorového plánu lomov na Baleárskych ostrovoch a jeho revíziu schválil 
regionálny dekrét 61/1999.   Cieľom tohto plánu je regulovanie plánovania, riadenia a obnovy 
lomov na území Baleárskych ostrovov, aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie.

Treba poznamenať, že výrobu betónu schválil výbor pre životné prostredie Baleárskych 
ostrovov po environmentálnom hodnotení vypracovanom v súlade so zákonom 11/2006 zo 
14. septembra 2006 o hodnoteniach vplyvov na životné prostredie a strategických 
environmentálnych hodnoteniach Baleárskych ostrovov.  Ide o regionálne právne predpisy, do 
ktorých sa transponovali smernice 85/337/EHS1 a 2001/42/ES2.  Toto odôvodnené 
rozhodnutie, ktoré obsahuje sériu environmentálnych podmienok vrátane nápravných opatrení 
a opatrení na minimalizáciu, ako aj plán environmentálneho dohľadu, bolo uverejnené v 
úradnom vestníku Baleárskych ostrovov 27. októbra 2012.

Treba tiež uviesť, že regionálny parlament  autonómnej oblasti Baleárskych ostrovov schválil 
zákon 10/2014 z 1. októbra o ťažobnom priemysle na Baleárskych ostrovoch3, ktorý bol 
uverejnený v úradnom vestníku 9. októbra 2014.  Cieľom týchto regionálnych právnych 
predpisov je zosúladiť hospodársky rozvoj s ochranou životného prostredia zohľadňujúc 
najmä príslušné environmentálne smernice Spoločenstva.

Záver

Analýza spisu nepreukázala, že došlo k porušeniu uplatniteľného environmentálneho práva 
EÚ.  V každom prípade sa ukazuje, že príslušné španielske orgány prijali právne a správne 
opatrenia na vytvorenie právneho rámca, ktorý je v súlade s environmentálnymi smernicami 
Spoločenstva.  V tomto prípade Komisia nemá dôvod podnikať ďalšie kroky. 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011, kodifikované znenie smernice 
85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej 
smernicami 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES, Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011, kodifikované znenie smernice 
85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej 
smernicami 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES, Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012.

3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, s.45880-45914.


