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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0295/2005, ktorú predkladá James Lunney (pravdepodobne írsky 
štátny príslušník), v mene Nevitt Lusk Action Group against a Superdump 
(akčnej skupiny Nevitt Lusk proti superskládke), o navrhovanej skládke

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je znepokojený v súvislosti s plánovanou výstavbou veľkej skládky na 
severe grófstva Dublin. Podľa neho by zariadenie ohrozilo zvodnené vrstvy, ktoré sú zdrojom 
pitnej vody. Navyše by prilákalo vtáky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre leteckú 
dopravu, keďže miesto sa nachádza 12 km od letiska v Dubline. Predkladateľ petície tvrdí, že 
v usmerneniach Medzinárodnej organizácie civilného letectva sa odporúča, aby skládky 
neboli bližšie než 13 km od letiska. Okrem toho skládka by znepríjemňovala život miestnym 
obyvateľom. A napokon sa predkladateľ petície domnieva, že výstavba tejto skládky by bola 
v rozpore so zásadou stanovenou v rámcovej smernici o odpade, ktorá hovorí, že odpad by sa 
mal spracovávať čo najbližšie pri mieste vzniku. Podľa neho sa očakáva, že do navrhovaného 
zariadenia sa bude dovážať odpad zo vzdialených oblastí, čím sa významne zvýši cestná 
premávka. Oslabilo by to aj úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. augusta 2005. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4).

3. Odpoveď Komisie doručená 3. februára 2006

Petícia sa týka plánovanej výstavby skládky v grófstve Dublin v Írsku.
Podľa predkladateľa petície by výstavba skládky mala negatívny vplyv na životné prostredie. 
Predkladateľ tiež tvrdí, že umiestnenie skládky neberie do úvahy zásadu blízkosti.
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Všeobecné povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi sú definované v smernici 75/442/EHS o 
odpadoch1. V článku 5 tejto smernice sa požaduje, aby členské štáty vybudovali primeranú 
sieť zariadení na zneškodňovanie odpadu, ktorá musí Spoločenstvu ako celku umožniť, aby sa 
stalo sebestačným pri zneškodňovaní odpadu, a členským štátom, aby sa k tomuto cieľu 
približovali, pri rešpektovaní zemepisných podmienok alebo potreby špecializovaných 
zariadení pre určité druhy odpadu. Sieť zariadení na zneškodňovanie odpadov musí tiež 
umožniť, aby sa odpad zneškodňoval v niektorom z najbližších vhodných zariadení, s 
použitím čo najvhodnejších metód a technológií na zaistenie vysokého stupňa ochrany 
životného prostredia a verejného zdravia.

Zásada blízkosti neznamená, že odpad má byť zneškodnený v akomkoľvek zariadení 
najbližšie k miestu vzniku odpadu. To znamená, že pri určovaní siete zariadení na 
zneškodňovanie odpadu je potrebné vziať do úvahy kritériá, ako sú primeranosť zariadenia na 
zneškodňovanie odpadu, ochrana životného prostredia a ľudského zdravia a blízkosť 
zariadenia.

Článok 7 smernice ukladá členským štátom povinnosť vypracovať plány odpadového 
hospodárstva, ktoré musia zahŕňať aj vhodné miesta a zariadenia na zneškodňovanie odpadu.

Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov2 ustanovuje konkrétnejšie požiadavky na 
výstavbu, prevádzku, uzatvorenie skládky a starostlivosť o skládku po skončení prevádzky. 
Pokiaľ ide o umiestnenie skládok, stanovuje niekoľko kritérií vrátane hydrogeologických 
podmienok skládky, prítomnosti obytných, poľnohospodárskych alebo prírodných 
ochranných zón, ktoré treba brať do úvahy, a uvádza, že skládku možno povoliť iba vtedy, ak 
nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Jednou z podmienok povolenia je 
súlad projektu skládky s plánom odpadového hospodárstva.

Skládky, na ktorých sa ukladá viac než 10 ton odpadu denne, alebo ktoré majú celkovú 
kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok inertných odpadov, musia mať integrované 
povolenie v súlade so smernicou 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia3.

Ak sa predpokladá, že skládka môže mať významný vplyv na životné prostredie, posúdenie 
vplyvu na životné prostredie sa musí vykonať v súlade so smernicou 85/337/EHS o 
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, 
zmenenou a doplnenou smernicou 97/11/ES4. 

Vzhľadom na to, že v tomto prípade je projekt iba v počiatočnej fáze a žiadne povolenie na 
skládku ešte nebolo vydané, nemožno zistiť žiadne potenciálne porušenie týchto predpisov.

4. Ďalšia odpoveď Komisie, doručená 10. novembra 2006

Na schôdzi Výboru pre petície 24. apríla 2006 bolo uvedené, že povolenie na skládku bude 

                                               
1

Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 47, naposledy zmenená rozhodnutím 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).
2 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.
4 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5.
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zrejme vydané. Predkladateľ petície argumentoval tým, že skládka je umiestnená na 
historickom mieste a vzdialenosť miesta od letiska je kratšia, ako sa odporúča v 
usmerneniach. Predkladateľ má záujem o vypracovanie štúdie o účinkoch plánovanej skládky 
na životné prostredie a požaduje predchádzajúce preskúmanie. Ďalej bolo navrhnuté, aby 
Komisia zasiahla vo fáze plánovania.

Komisia od svojho posledného oznámenia nedostala žiadne ďalšie informácie, ktoré by jej 
umožnili zmeniť stanovisko. Presnejšie povedané, nezistila možné porušenie právnych 
predpisov EÚ o odpadoch v súvislosti s obavami predkladateľov, pokiaľ ide o historické 
dedičstvo a vzdialenosť od obytných zón.

Podľa smernice o skládkach odpadov možno skládky povoliť len vtedy, ak vlastnosti skládky 
podľa požiadaviek prílohy 1 časti 1.2 k tejto smernici alebo nápravné opatrenia, ktoré majú 
byť prijaté, naznačujú, že skládka nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie. 
Pokiaľ ide o možné vplyvy na životné prostredie, napríklad na zvodnené vrstvy, smernica o 
skládkach obsahuje prísne pravidlá stanovením prahových hodnôt a postupov starostlivosti o 
skládku po skončení prevádzky. Podobne to platí pre všetky druhy emisií. Za posudzovanie 
zhody plánovaných opatrení so všetkými týmito právnymi požiadavkami je zodpovedný 
príslušný vnútroštátny orgán. 

Komisia ako „strážkyňa zmluvy“ má všeobecnú povinnosť presadzovať právne predpisy 
Európskeho spoločenstva. V článku 226 Zmluvy o ES sa ustanovuje právomoc Komisie začať 
konanie za porušenie práva, ak si členský štát nesplnil povinnosť podľa zmluvy. Komisia sa 
však domnieva, že v súčasnosti neexistuje žiadny základ, podľa ktorého by v tomto prípade 
mohla alebo mala uplatniť článok 226, keďže proces povolenia skládky nebol dokončený, a v 
súvislosti s povolením nie je možné zistiť žiadne porušenie právnych predpisov EÚ.

5. Odpoveď Komisie doručená 5. mája 2008

Táto petícia sa týka plánovanej výstavby veľkej skládky v meste Nevitt (sever grófstva 
Dublin) a bola predložená Európskej komisii v septembri 2005 v mene Nevitt Lusk Action 
Group. Bola zaregistrovaná pod referenčným číslom 295/2005 a preskúmali ju útvary 
Komisie na základe informácií, ktoré poskytol predkladateľ. 
Výsledky predbežnej analýzy dostali členovia petičného výboru 24. apríla 2005 a Komisia 
uviedla, že bolo potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, a vzhľadom na to, 
že v tom čase ešte nebolo vydané žiadne povolenie na skládku, nebolo možné zistiť ani 
potenciálne porušenie právnych predpisov (v oblasti nakladania s odpadom). 

Po ďalšej analýze, ktorú vykonali útvary Komisie na základe dodatočných informácií od 
predkladateľa, sa zdá, že plánovaná skládka by mohla viesť k zhoršeniu zdrojov podzemných 
vôd a tým aj k porušeniu predpisov o vode. Konkrétne plánovaná skládka sa nachádza v 
blízkosti zvodnenej vrstvy (Bog of the Ring), ktorá je zdrojom pitnej vody pre miestne oblasti 
a bola by potenciálne ovplyvnená činnosťou skládky. 

Výbor pre petície začal nedávno priamo korešpondovať s írskymi orgánmi (Agentúra na 
ochranu životného prostredia – EPA). Tento priamy kontakt súvisí s rozhodnutím výboru 
vyslať pozorovateľov na verejné vypočutie o projekte skládky.
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Členské štáty sú podľa rámcovej smernice o vode 2000/60/ES1 povinné predchádzať 
akémukoľvek zhoršeniu kvality vody a dosiahnuť do roku 2015 dobrý stav vôd. Ohrozené 
útvary vody budú podliehať programu opatrení smernice s cieľom dosiahnuť do roku 2015 
dobrý stav, alebo pri splnení určitých prísnych podmienok sa na ne budú vzťahovať výnimky.

Smernica o skládkach odpadov 99/31/ES2 ukladá prostredníctvom prísnych prevádzkových a 
technických požiadaviek na odpad a skládky opatrenia, postupy a pokyny, pokiaľ je to možné, 
na predchádzanie alebo obmedzovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä 
znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Podľa prílohy I k 
smernici o skládkach sa musia pri polohe skládky brať do úvahy požiadavky týkajúce sa 
okrem iného existencie podzemných vôd a geologických a hydrologických podmienok 
daného miesta. Príslušný orgán by nemal na skládku vydať povolenie, ak je nie sú splnené 
tieto a ďalšie požiadavky uvedené v článku 7 smernice o skládkach odpadov. Príslušný orgán 
je povinný vykonať inšpekciu miesta, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek na povolenie. 
A napokon na doplnenie uvedeného sú záväzné aj opatrenia na zabránenie vnášania 
nebezpečných znečisťujúcich látok do podzemných vôd alebo na obmedzenie vnášania iných 
ako nebezpečných znečisťujúcich látok v súlade so smernicou 80/68/EHS3 – pozri aj článok 6 
smernice 2006/118/ES4. 

Na základe uvedených súvislostí je potrebné vykonať predchádzajúce preskúmanie s cieľom 
vyhodnotiť riziko znečistenia podzemných vôd a podľa situácie udeliť povolenie na takúto 
výstavbu za predpokladu, že boli prijaté všetky technické opatrenia, ktoré zabránia 
znečisťovaniu podzemných vôd látkami pochádzajúcimi zo skládky. Treba tiež pripomenúť, 
že v súlade s podmienkami smernice 98/83/ES sú írske orgány povinné zabezpečiť, aby voda 
dodávaná spotrebiteľom bola bez bakteriálnej kontaminácie.

Írska EPA vo svojej správe z 18. júna 2007 o udelení povolenia a riadení uviedla, že 
pravdepodobnosť akéhokoľvek vplyvu na kvalitu podzemných vôd je bezvýznamná, pokiaľ 
ide o potenciálne riziko presakovania zo skládky (v porovnaní s prúdením podzemnej vody a 
súvisiacim faktorom riedenia) a vzhľadom na to, že boli prijaté rôzne technické opatrenia na 
zabránenie znečisteniu (napr. použitie skládkovej membrány), čo je v súlade so smernicou 
80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením.

Štúdie o vplyve na životné prostredie z apríla 2006 a júna 2007 obsahujú prvky týkajúce sa 
technických opatrení prijatých na zabránenie poškodeniu zvodnenej vrstvy. Komisia však 
nenašla konkrétne údaje, ktoré by to jasne preukázali (napr. porovnanie monitorovacích 
údajov s úrovňou prírodného prostredia), čo znamená, že nepravdepodobnosť významného 
rizika môže byť len predpokladom. Okrem toho sa navrhuje, aby sa skládka preskúmala 
každých 8 rokov, kým smernica 80/68/EHS uvádza štvorročné intervaly. Navyše táto oblasť 
mala byť podľa článku 6 smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) registrovaná ako 
chránená oblasť s pitnou vodou, čo v tomto prípade nebolo. Táto právna požiadavka súvisí s 
cieľom zabrániť zhoršeniu kvality (podzemnej) vody, aby sa znížila miera potrebnej úpravy 
pri výrobe pitnej vody. 

                                               
1

Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
3 Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43.
4 Ú. v. EÚ L 372, 12.12.2006, s. 19.
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Závery

Vzhľadom na tieto úvodné pripomienky Komisia preveruje s írskymi orgánmi otázku zjavne 
nedostatočných prieskumov najpriepustnejšej zóny zvodnenej vrstvy (štrkov) a chýbajúcich 
záverov o zvodnených vrstvách umiestnených pod skládkou v súvislosti s ich potenciálnym 
využitím ako zdroja pitnej vody, ako aj otázku intervalov preskúmania skládky a ochrany 
zdroja pitnej vody.

Komisia bude informovať Výbor pre petície o postupe vyšetrovania.

6. Odpoveď Komisie doručená 25. novembra 2008

Ako Komisia uvádza v oznámení z 5. mája 2008, zaslala írskym orgánom list (14. marca 
2008) s otázkou o zjavnom nedostatku prieskumov najpriepustnejšej zóny zvodnenej vrstvy 
(štrkov) a o chýbajúcich záveroch o zvodnených vrstvách umiestnených pod skládkou v 
súvislosti s ich potenciálnym využitím ako zdroja pitnej vody, ako aj s otázkou o intervaloch 
preskúmania skládky a o ochrane zdroja pitnej vody. Odpoveď bola doručená 22. mája 2008. 
Toto oznámenie zhŕňa hlavné prvky odpovede. 

Írske orgány zdôrazňujú, že EPA ešte nedokončila zákonný postup rozhodovania o žiadosti o 
povolenie na vybudovanie skládky spojený s touto vecou. Preto uvádzajú, že obavy Komisie v 
súvislosti s platnosťou posúdenia žiadosti sú predčasné a že bude potrebné posúdiť kompletnú 
dokumentáciu, keď bude celý postup spojený so žiadosťou ukončený. Írske orgány tiež 
uvádzajú, že EPA zvolala verejné vypočutie o námietkach, na ktorom sú zúčastnili všetci 
oponenti, ako aj zástupca Výboru pre petície EP. V rámci povoľovacieho konania sa očakáva, 
že predseda vypočutia vypracuje správu a predloží ju rade EPA, ktorá ju pred prijatím 
konečného rozhodnutia spolu s námietkami vezme do úvahy. Takéto rozhodnutia sa zasielajú 
na internetovú stránku EPA a sú k dispozícii verejnosti spolu so všetkou príslušnou 
dokumentáciou na www.epa.ie/licensing.  
Pokiaľ ide o trvanie povolenia a požiadavku na preskúmanie raz za 4 roky podľa smernice 
80/68/EHS, írske orgány potvrdili, že každé povolenie týkajúce sa odpadu sa má preskúmať 
podľa článku 39 nariadenia o povoľovaní v oblasti odpadov z roku 2004 aspoň každé štyri 
roky.

A napokon pokiaľ ide o údajné nedodržanie registrácie územia ako chránenej oblasti so 
zdrojom pitnej vody podľa článku 6 rámcovej smernice o vode, írske orgány informovali 
Komisiu, že útvar podzemnej vody bol v tomto prípade zaradený do registra chránených 
oblastí, teda v súlade so smernicou. V marci 2005 to Európskej komisii nahlásila EPA v mene 
ministerstva životného prostredia, kultúrneho dedičstva a miestnych samospráv. 

Závery

Komisia je spokojná s odpoveďou írskych orgánov, pokiaľ ide o právne vykonávanie smerníc 
80/68/EHS a 2000/60/ES. Závery o zhoršení rizík v zvodnených vrstvách budú musieť počkať 
do konečného rozhodnutia rady EPA, spojeného s dokončením povoľovacieho konania. V 
tejto fáze Komisia nemá žiadny dôvod pokračovať ďalej vo vyšetrovaní.

7. Odpoveď Komisie doručená 25. marca 2010
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Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich oznámeniach z rokov 2008 a 2009, Komisia poslala 
írskym orgánom list (14. marca 2008) s otázkou o zjavnom nedostatku prieskumov 
najpriepustnejšej zóny zvodnenej vrstvy (štrkov) a o chýbajúcich záveroch o zvodnených 
vrstvách umiestnených pod skládkou v súvislosti s ich potenciálnym využitím ako zdroja
pitnej vody, ako aj s otázkou o intervaloch preskúmania skládky a o ochrane zdroja pitnej 
vody.

Odpoveď bola doručená 22. mája 2008. Komisia je spokojná s odpoveďou írskych orgánov, 
pokiaľ ide o otázky právnej implementácie smernice 80/68/EHS1, o ochranu podzemných vôd 
pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami a o smernicu 2000/60/ES2 (rámcová 
smernica o vode). Pokiaľ ide o riziko zhoršenia zvodnenej vrstvy, írske orgány vo svojej 
odpovedi zdôraznili, že Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) ešte nedokončila 
zákonný proces skúmania žiadosti o povolenie na vybudovanie skládky spojený s touto vecou. 
Preto uvádzajú, že obavy Komisie v súvislosti s platnosťou posúdenia žiadosti sú predčasné a 
že bude potrebné posúdiť kompletnú dokumentáciu, keď bude celý postup žiadosti ukončený.

Dňa 21. októbra 2009 plánovacia rada (An Bord Pleanala) udelila so skládkou súhlas. Tento 
orgán však nemá zodpovednosť vo veciach životného prostredia. Povolenie preto neobsahuje 
požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia. Žiadosť o povolenie skládky odpadu 
sa stále nachádza v agentúre EPA. Podľa najnovších informácií rozhodnutie má byť prijaté v 
júni 2010.

Závery

Právny postup vybavovania žiadosti o povolenie na výstavbu a prevádzkovanie skládky v 
EPA stále prebieha a rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí žiadosti sa má ešte len prijať. 
Preto posúdenie rizika zhoršenia zvodnenej vrstvy bude musieť počkať až do prijatia 
konečného rozhodnutia rady EPA spojeného s dokončením povoľovacieho konania. 

8. Odpoveď Komisie doručená 10. novembra 2010

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich oznámeniach z rokov 2008, 2009 a 2010, Komisia 
zaslala írskym orgánom v marci 2008 list s otázkou o zjavnom nedostatku prieskumov 
najpriepustnejšej zóny zvodnenej vrstvy (štrkov) a o chýbajúcich záveroch o zvodnených 
vrstvách umiestnených pod skládkou v súvislosti s ich potenciálnym využitím ako zdroja 
pitnej vody, ako aj s otázkou o intervaloch preskúmania skládky a o ochrane zdroja pitnej 
vody.

Odpoveď bola doručená 22. mája 2008. Komisia bola spokojná s odpoveďou írskych 
orgánov, pokiaľ ide o otázky právnej implementácie smerníc 80/68/EHS3 a 2000/60/ES4. 
Pokiaľ ide o riziko zhoršenia zvodnenej vrstvy, írske orgány vo svojej odpovedi zdôraznili, že 
Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) ešte nedokončila zákonný proces skúmania 
žiadosti o povolenie na vybudovanie skládky spojený s touto vecou. Preto uvádzajú, že obavy 
Komisie v súvislosti s platnosťou posúdenia žiadosti sú predčasné a že bude potrebné posúdiť 
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Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43 – 48.
2 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73.
3 Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43 – 48.
4 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73.
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kompletnú dokumentáciu, keď bude celý postup žiadosti ukončený.

Dňa 27. mája 2010 EPA udelila povolenie na vybudovanie skládky odpadu. Obsah povolenia 
na vybudovanie skládky je v súlade s požiadavkami článku 9 smernice o skládkach odpadov 
1999/31/ES1. V záujme ochrany vodného prostredia a s cieľom zabrániť zhoršeniu vôd sa v 
povolení vyžaduje, aby držiteľ povolenia zabezpečil primerané monitorovania s ďalšími 
vrtmi, spúšťacími úrovňami a zariadením na odber vzoriek. Povolenie obsahuje limitné 
hodnoty emisií, frekvencie monitorovania a vyžaduje od držiteľa povolenia, aby pripravil 
každoročné miestne hydrogeologické preskúmanie. Na ochranu povrchových vôd sa musí 
pozdĺž miestnych vodných tokov ponechať a udržiavať najmenej 10-metrový pruh a všetky 
studne a vrty musia byť náležite utesnené. 

Vzhľadom na požiadavky, ktoré EPA zahrnula do povolenia na vybudovanie skládky v 
záujme ochrany vodného prostredia, a v prípade správneho prevádzkovania lokality Komisia 
nevidí žiadny dôvod na obavy zo zhoršenia zvodnených vrstiev.

9. Odpoveď Komisie (REV VI) doručená dňa 31. januára 2014

Predkladateľ petície požiadal o znovuotvorenie veci na základe toho, že hoci s plánovanou 
skládkou v komunite Nevitt sa už nebude pokračovať, stavebné povolenie bolo vydané na 
alternatívnu skládku v tom istom bezprostrednom okolí a tá je predmetom žiadosti o 
povolenie skládky odpadu. Podľa predkladateľa by skládka v plánovanej podobe mohla mať 
za následok katastrofálne a nezvratné škody na životnom prostredí.

Rozhodnutie o umiestnení skládok budú prijímať príslušné orgány v členských štátoch.  
Komisia nemôže do týchto rozhodnutí zasahovať, ak sú v súlade s príslušnými požiadavkami 
právnych predpisov EÚ, najmä smernice 2008/98/ES o odpade2 (rámcová smernica o 
odpade), smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov3 (smernica o skládkach) a smernice 
2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie4 (smernica EIA).

Uvedená skládka je vo fáze plánovania a doteraz nebolo na ňu vydané povolenie. Preto 
Komisia v tomto štádiu nedokáže zistiť prípadné porušenie smernice EIA a smernice o 
skládkach odpadov, ani v súvislosti s ochranou podzemných vôd a prevádzkovaním skládky.

Závery

V tomto štádiu a na základe dostupných informácií útvary Komisie nedokážu v tejto veci 
stanoviť žiadne porušenie právnych predpisov EÚ z oblasti životného prostredia.
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Ú. v. EÚ L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
2 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30.
3 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
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