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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0078/2007, ktorú predložil Mavroudis Voridis (grécky občan), o 
výstavbe skládky odpadu v oblasti východnej Atiky

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície upozorňuje na to, že príslušné grécke úrady udelili povolenie na výstavbu 
skládky odpadu v blízkosti Mavro Vouno Grammatikou a Bragoni Kerateas Lavreotikis vo 
východnej Atike. Tvrdí, že predmetný projekt je v rozpore s platnými príslušnými právnymi 
predpismi EÚ, a preto žiada Parlament, aby podnikol náležité kroky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná za prípustnú 30. mája 2007. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií podľa článku 192 ods. 4 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie bola doručená 19. októbra 2007.

Absencia náležitej environmentálnej infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva je v 
Grécku významným problémom. Útvary Komisie pozorne sledujú vývoj v tejto oblasti s 
cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov Európskeho spoločenstva 
(ES) a ekologicky únosné nakladanie s tuhým odpadom v Grécku. Osobitne zložitá situácia je 
v regióne Atika, a to v dôsledku mnohých faktorov: relatívne vysoký počet obyvateľov v 
regióne (v roku 2004 sa tento počet odhadoval na približne 4 000 000, čo zodpovedalo 36 % 
celkového počtu obyvateľov Grécka), nízka informovanosť verejnosti, pokiaľ ide o odpadové 
hospodárstvo, a teda i problémy súvisiace s akceptovaním navrhovaných riešení zo strany 
verejnosti, oneskorenia v rámci strednodobého a dlhodobého plánovania atď.

Komisia sa usiluje napraviť situáciu právnymi prostriedkami a finančnou pomocou a 
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podporovať využívanie vhodných prostriedkov nakladania s tuhým odpadom v celom Grécku 
vrátane regiónu Atika.

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, najmä v rámci podpory Spoločenstva na obdobie 1999 – 2006, 
ako aj na predchádzajúce obdobie, boli vyčlenené finančné prostriedky ES na projekty v 
oblasti nakladania s tuhým odpadom. V skutočnosti už boli všetky dôležité projekty v regióne 
Atika spolufinancované. V decembri 2004 bola na najdôležitejšie projekty v oblasti 
odpadového hospodárstva v regióne Atika, t. j. na skládky pri obciach Fyli (západná Atika) a
Grammatiko a Keratea (východná Atika), ktoré sú predmetom tejto petície, schválená pomoc 
Spoločenstva z Kohézneho fondu. Okrem toho sa grécke úrady jednoznačne zaviazali k 
zatvoreniu nelegálnych skládok, z ktorých niektoré sa nachádzajú aj v regióne Atika (podľa 
revidovaného národného plánu odpadového hospodárstva schváleného v roku 2003 by sa mali 
všetky nelegálne skládky zatvoriť a podrobiť sanácii do konca roka 2008).

Predkladateľ petície tvrdí, že príslušné grécke úrady povolili výstavbu dvoch skládok v 
blízkosti Mavro Vouno pri obci Grammatiko a Vragoni pri obci Keratea vo východnej Atike 
(severná, resp. južná časť oblasti), čo spôsobí značné environmentálne škody v oblastiach 
s vysokou prírodnou a historickou hodnotou. Podľa predkladateľa petície sa nedodržiavajú 
viaceré ustanovenia rozhodnutia Komisie o spolufinancovaní z Kohézneho fondu, napríklad 
bod 8 prílohy I k rozhodnutiu Komisie, ktorý sa týka začiatku a konca prác, ako aj položky 1, 
2 a 5b bodu 12 „Osobitné podmienky“ tej istej prílohy, v ktorom sa stanovujú určité osobitné 
podmienky a lehoty, ktoré sa musia dodržiavať.

Komisia si dobre uvedomuje situáciu v oblasti nakladania s tuhým odpadom v Grécku, a 
najmä v Atike, v ktorej chýba náležitá infraštruktúra v niektorých oblastiach vrátane oblastí, 
ktoré sú predmetom tejto petície a v ktorých sa prevádzkujú nelegálne skládky.

Dve lokality vo východnej Atike, ktorých sa týka táto petícia, boli podľa informácií, ktoré má 
Komisia k dispozícii, vybrané spomedzi ďalších lokalít po tom, ako miestne a vnútroštátne 
orgány uskutočnili sériu diskusií, štúdií atď. Konečné určenie všetkých možných lokalít bolo 
stanovené osobitným zákonom prijatým po rozprave a hlasovaní v gréckom parlamente v júni 
2003 (zákon 3164 článok 33, Úradný vestník Gréckej republiky č. 176/2-7-2003). Podrobné 
posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade so zmenenou smernicou o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 85/337/ES1 potvrdili, že tieto dve lokality sú na zriadenie 
skládky najvhodnejšie. Vykonané posudzovania vplyvov na životné prostredie a príslušné 
ministerské rozhodnutia stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa 
transponuje smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa týkali nielen skládok 
ako izolovaných lokalít, ale skôr „integrovaných zariadení na nakladanie s odpadom“ vrátane 
ustanovení týkajúcich sa recyklácie, kompostovania a predbežného spracovania odpadu.

Grécke úrady predložili Komisii v roku 2004 kompletnú dokumentáciu, ktorá sa týkala 
výlučne financovania skládok z Kohézneho fondu, prednostne s cieľom zastaviť používanie 
nekontrolovaných, nelegálnych skládok v dotknutom regióne, a objasnili, že v neskoršej fáze 
a v každom prípade po dokončení skládok sa prijmú dodatočné opatrenia na „integrované 
riadenie“, a to s využitím vnútroštátnych finančných prostriedkov. Komisia po posúdení 
súladu uvedených projektov s pravidlami Spoločenstva vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
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životného prostredia, rozhodla v decembri 2004 o ich spolufinancovaní. S cieľom zaistiť 
celkové riadne vykonávanie plánu Komisia v rámci bodu 12 prílohy I k uvedeným 
rozhodnutiam zaviedla viacero osobitných ustanovení, v súvislosti s ktorými sa predkladateľ 
petície domnieva, že boli porušené. Takisto treba pripomenúť, že v súlade s článkom 5 
smernice o skládkach odpadu sa biologicky odbúrateľný komunálny odpad smerujúci do 
skládok musí znížiť na 75 % celkového množstva (podľa hmotnosti) biologicky 
odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku 
pred rokom 1995, v prípade ktorého sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostatu. Pre 
Grécko je konečným termínom na splnenie tejto povinnosti júl 2010.

V dôsledku súdnych procesov, ktoré na gréckych súdoch začali dotknutí občania proti 
rozhodnutiam gréckych úradov v súvislosti s výberom príslušných lokalít sa samotné práce na 
uvedených projektoch zatiaľ nezačali. Grécky najvyšší súd prijal naozaj až v apríli 2007 
kladný rozsudok vo veci skládok odpadu v západnej Atike pri obci Fyli a vo východnej Atike 
pri obci Grammatiko, pričom odmietol všetky argumenty žalobcov a vyjadril stanovisko, že 
určenie týchto lokalít je v súlade s gréckym právom vrátane gréckeho zákona, ktorým sa 
transponujú právne predpisy Spoločenstva a najmä pravidlá o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. Pokiaľ ide o skládku pri obci Keratea, zatiaľ nebolo prijaté žiadne 
rozhodnutie.

Na základe uvedených všeobecných informácií má Komisia tieto pripomienky týkajúce sa 
konkrétnych argumentov predkladateľa petície:

Predkladateľ petície vo všeobecnosti tvrdí, že skládkovanie nespracovaného odpadu nie je 
povolené podľa smernice 99/31/ES1 o skládkach odpadu, a teda zariadenia na skládkovanie 
odpadu pri obciach Grammatiko a Keratea by sa nemali uviesť do prevádzky pred tým, ako sa 
vybuduje „integrované zariadenie na nakladanie s odpadom“. Rozhodnutie Komisie o 
spolufinancovaní má za cieľ zabezpečiť, aby skládka fungovala súbežne s vykonávaním 
všetkých potrebných opatrení v oblasti nakladania s odpadom.

Skládkovanie je akceptovanou metódou zneškodňovania odpadu za predpokladu, že je v 
súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 99/31/ES. Primerane regulovaná skládka 
odpadu, ktorá spĺňa právne predpisy EÚ, sa zreteľne odlišuje od existujúcich nelegálnych 
alebo nekontrolovaných smetísk. Ako je objasnené vyššie, ministerské rozhodnutia na 
uzatvorenie postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade oboch lokalít sa 
týkajú „integrovaného zariadenia  na nakladanie s odpadom“, t. j. skládky a zariadení na 
spracovanie odpadu (triedenie, recyklácia a kompostovanie). Z hľadiska priorít grécke úrady 
najskôr predstavili projekt skládky, aby bolo možné vyradiť z prevádzky nelegálne skládky, a 
zaviazali sa, že v neskoršej fáze po dokončení skládky iniciujú všetky ďalšie opatrenia 
(predbežné spracovanie, recyklácia, kompostovanie, ale aj opatrenia na výber pri zdroji atď.). 
Rozhodnutie Komisie o spolufinancovaní obsahuje osobitné ustanovenia s cieľom zaručiť, 
aby skládka fungovala v súlade s právnymi predpismi ES (napríklad osobitné ustanovenie č. 2 
bodu 12 prílohy I).

Skutočnosť, že projekt skládky bol zablokovaný v dôsledku súdneho procesu, ktorý bol stále 
neuzavretý na najvyššom súde, spôsobila oneskorenie celého procesu, keďže bolo dôležité 

                                               
1 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
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najskôr mať k dispozícii rozsudok súdu, ktorý by bol podmienkou úspechu celého plánu. V 
tomto bode treba poznamenať, že miestne orgány majú možnosť organizovať – ak si to želajú 
– recykláciu alebo iné moderné spôsoby nakladania s tuhým komunálnym odpadom a prijať 
všetky opatrenia potrebné na zatvorenie nelegálnych smetísk.

Konkrétne sa predkladateľ petície odvoláva na päť konkrétnych konečných termínov 
uvedených v rozhodnutiach Komisie o spolufinancovaní oboch projektov z Kohézneho fondu:

1. Predkladateľ petície tvrdí, že termín 30. jún 2005 uvedený v osobitnom ustanovení č. 1 
bodu 12 prílohy I k rozhodnutiu Komisie o spolufinancovaní (Kohézny fond), v ktorom sa 
požaduje, aby príslušné grécke úrady prijali opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek 
smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu v súvislosti s osobitným (nebezpečným) odpadom, 
nebol dodržaný.

Komisia by chcela zdôrazniť, že Grécko už prijalo právny rámec na nakladanie s osobitnými 
kategóriami odpadu, ako sa požaduje v smernici 1999/31/ES, i keď až po uplynutí uvedenej 
lehoty. Grécko už informovalo Komisiu o prijatí súboru legislatívnych aktov, ktoré upravujú 
nakladanie s týmito kategóriami nebezpečného odpadu: nemocničný odpad; odpadové oleje;
použité pneumatiky; batérie a akumulátory; vozidlá na konci životnosti; odpad z elektrických 
a elektronických zariadení.

2. Predkladateľ petície tvrdí, že termín 31. december 2005 uvedený v osobitnom ustanovení 
č. 2 bodu 12 prílohy I k rozhodnutiu Komisie o spolufinancovaní (Kohézny fond), v ktorom 
sa požaduje, aby príslušné grécke úrady prijali opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek 
smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu, pokiaľ ide o recykláciu, redukciu odpadu atď., 
nebol dodržaný. Ako už bolo uvedené, vytvorenie riadnej skládky bolo predpokladom na 
prijatie ďalších opatrení stanovených v ministerskom rozhodnutí o uzatvorení posudzovania
vplyvov na životné prostredie pre obe predmetné lokality. Komisia zaviedla toto ustanovenie 
vzhľadom na to, že práce na skládke by sa boli začali už pred koncom roka 2004, takže termín 
31. 12. 2005 sa považoval za primeraný na to, aby sa vyvinul nátlak na grécke úrady, aby 
pripravili ďalšie plánované opatrenia. Ako však už bolo objasnené, súdny proces spôsobil 
zdržanie.

3. Predkladateľ petície tvrdí, že termín 28. november 2003 uvedený v osobitnom ustanovení 
č. 5 písm. b) bodu 12 prílohy I k rozhodnutiu Komisie o spolufinancovaní (Kohézny fond), v 
ktorom sa požaduje, aby príslušné grécke úrady prijali opatrenia potrebné na zatvorenie 
všetkých nelegálnych smetísk a ich vyradenie z prevádzky, nebol dodržaný. V prvom rade 
uvedený dátum nie je konečným termínom, ale dátumom listu, ktorý grécke úrady adresovali 
Komisii a v ktorom uviedli prehľad existujúcich nelegálnych skládok a opatrení v tejto 
oblasti. V skutočnosti sa body osobitného ustanovenia č. 5 vrátane písm. b) týkali opatrení, 
ktoré sa mali dokončiť pred konečnou platbou z Kohézneho fondu na tento projekt, ako sa 
výslovne uvádza v rozhodnutí. Keďže projekt sa ešte nezačal, záverečná platba tiež 
neprichádza do úvahy. Napriek tomu je potrebné poznamenať, že určité činnosti nelegálnych 
skládok v skutočnosti prebiehajú, keďže grécke úrady (ministerstvo životného prostredia, 
ministerstvo vnútra a ministerstvo hospodárstva) už získali finančné prostriedky na zatvorenie 
a sanáciu nelegálnych skládok a ich nahradenie skládkami, ktoré spĺňajú požiadavky 
právnych predpisov ES v oblasti životného prostredia v celom Grécku vrátane regiónu Atika.
Taktiež možno konštatovať, že podľa oficiálnych informácií, ktoré poskytli grécke úrady v 



CM\1021976SK.doc 5/9 PE396.614v06-00

SK

čase predkladania dokumentácie na spolufinancovanie, bolo v regióne východnej Atiky
15 nelegálnych a nekontrolovaných skládok, z toho jedna spadá pod obec Grammatiko a 
ďalšia pod obec Keratea, v ktorých sa majú vybudovať dve predmetné legálne skládky.

4. a 5.: Predkladateľ petície upozorňuje, že dátumy začiatku (1. november 2004) a dokončenia 
prác (31. máj 2007) uvedené v rozhodnutí Komisie v bode 8 prílohy I nemožno dodržať. Toto 
je, samozrejme, pravda, keďže ako sa uvádza vyššie, práce sa ešte nezačali. Je zrejmé, že 
rozhodnutie Komisie sa musí upraviť, ako je to často v rámci existujúcej administratívnej 
praxe. Podľa dostupných informácií bola výzva na vyjadrenie záujmu uzavretá, ponuky boli 
predložené a konečné opatrenia na začatie prác, aspoň pokiaľ ide o projekt pri obci 
Grammatiko, sa majú prijať v blízkej budúcnosti.

Komisia sa domnieva, že problém nakladania s tuhým odpadom v Grécku vrátane regiónu 
Atika vstupuje do kritickej fázy, pričom naplánované sú viaceré opatrenia s cieľom v plnej 
miere splniť požiadavky politiky a práva Spoločenstva v tejto oblasti. Osobitne v prípade 
regiónu Atika, okrem existujúcej infraštruktúry už financovanej z prostriedkov Spoločenstva 
(napríklad mechanické zariadenie na triedenie a kompostovanie v Ano Liossia), sa tri projekty 
skládky, o ktorých sa rozhodlo v rámci regionálneho plánovania pre Atiku a ktoré boli 
potvrdené zákonom č. 3164 z roku 2003, zdajú byť potrebným prvým krokom, a to za 
predpokladu, že sú v súlade s technickými normami a požiadavkami smernice 1999/31/ES o 
skládkach odpadu. Tieto projekty musia určite sprevádzať ďalšie opatrenia v súlade s 
politikou Spoločenstva v oblasti odpadu (t. j. opätovné využitie, výber pri zdroji, recyklácia, 
kompostovanie, spaľovanie s rekuperáciou energie atď.) s cieľom dosiahnuť v súvislosti s 
problémom odpadu v husto zaľudnenom regióne Atika trvalo udržateľné riešenia. Komisia 
túto potrebu zdôraznila už počas rokovaní týkajúcich sa nového programového obdobia 2007 
– 2013 a počas tohto obdobia sa očakáva pozitívny vývoj v oblasti nakladania s tuhým 
odpadom.

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 10. júna 2008.

Po diskusii vo Výbore pre petície 24. januára 2008 sa uskutočnili viaceré rokovania s gréckymi 
úradmi v nadväznosti na otázky politiky súdržnosti alebo technické rokovania týkajúce sa 
odpadu a dodržiavania právnych predpisov ES v oblasti životného prostredia.

Gréckym úradom bola adresovaná jednoznačná výzva, aby presadzovali vykonávanie 
sprievodných opatrení, ktoré sú v súlade s príslušnými zmenenými rozhodnutiami súvisiacimi s 
Kohéznym fondom z roku 2004. Rovnaká zásada sa uplatňuje na dodržiavanie a vykonávanie 
regionálnych plánov pre odpadové hospodárstvo.

Okrem toho bol gréckym úradom odoslaný list (2/4/2008) týkajúci sa vykonávania prác a 
zariadení, o ktorých sa rozhodlo v regionálnom pláne pre odpadové hospodárstvo pre Atiku a 
ktoré boli v zhode so zákonom 3164 článkom 33 (grécky úradný vestník 176/2-7-2003), v súlade 
s politikou a právom ES v oblasti odpadu vrátane recyklačných centier, zariadení na 
kompostovanie, skládok atď. Regionálny plán pre odpadové hospodárstvo pre Atiku upravený 
22. februára 2006 potvrdil vybrané lokality a súvisiace zariadenia na nakladanie s odpadom.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vykonané pre vybrané lokality (napríklad 
Grammatiko, Keratea, atď.) v súlade s príslušnými právnymi predpismi ES zahŕňalo okrem 
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skládky odpadu ďalšie zariadenia, napríklad zariadenia na predbežné spracovanie a 
kompostovanie, recyklačné strediská atď., ktoré grécke úrady definovali ako integrované 
zariadenia na nakladanie s odpadom. Možno to vidieť v ministerských rozhodnutiach, ktorými 
sa stanovujú podmienky pre tieto lokality. 

Ako už bolo uvedené, práce týkajúce sa skládok, ktoré sú spolufinancované z Kohézneho 
fondu, sa oneskorili v dôsledku súdneho procesu, ktorý začali dotknutí občania na gréckom 
najvyššom súde. Zdá sa, že po kladnom rozhodnutí tohto súdu (t. j. odmietnutie všetkých 
žalôb zameraných na zrušenie ministerských rozhodnutí) sa teraz práce môžu začať. Je preto 
dôležité, aby Komisia poznala súčasnú situáciu, pokiaľ ide o plánovanie a zostavenie 
sprievodných opatrení na dokončenie integrovaných zariadení na nakladanie s odpadom 
(recyklácia, kompostovanie a zariadenia na predbežné spracovanie atď.). Je to potrebné nielen 
preto, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa skládok, ale aj 
preto, aby sa zabránilo problémom v súvislosti s platbami v prípade spolufinancovaných 
projektov, keďže tie tvoria neoddeliteľnú súčasť projektu Phyli – Grammatiko – Keratea a 
podliehajú osobitným podmienkam v rozhodnutiach o financovaní.

Komisia bude túto otázku ďalej sledovať na základe informácií požadovaných od príslušných 
gréckych úradov.

Je potrebné uviesť, že z hľadiska celkového odpadového hospodárstva v Grécku bola Komisia 
oficiálne informovaná o vytvorení medzirezortného výboru (rozhodnutie č. 465, 17/3/2008) 
na účely vykonávania a monitorovania integrovaných plánov pre odpadové hospodárstvo. 
Konkrétne to znamená, že výbor má za cieľ koordinovať a monitorovať vykonávanie 
integrovaného plánu pre odpadové hospodárstvo v súlade s právom ES.

V súčasnosti nemožno okamžite dospieť k záveru, že by došlo k porušeniu právnych predpisov 
ES v oblasti životného prostredia. Príslušné projekty boli podľa všetkého povolené v súlade s 
ustanoveniami príslušných právnych predpisov ES v oblasti životného prostredia. Ak Komisia 
neskôr zistí akékoľvek prípadné porušenie pri monitorovaní projektu, prijme potrebné opatrenia. 

V každom prípade môže Komisia iba zopakovať, že pokiaľ ide o projekty financované z 
Kohézneho fondu, riadne vykonávanie plánu a plnenie podmienok uvedených v osobitných 
ustanoveniach (v bode 12 prílohy I uvedených rozhodnutí) overia príslušné útvary Komisie.

5. Ďalšia odpoveď Komisie (REV II) doručená 20. marca 2009

Predkladateľ petície tvrdí, že príslušné grécke úrady povolili výstavbu dvoch skládok v 
blízkosti Mavro Vouno pri obci Grammatiko a Vragoni pri obci Keratea vo východnej Atike 
(severná, resp. južná časť Atiky), čo spôsobí značné environmentálne škody v oblastiach 
s vysokou prírodnou a historickou hodnotou. Podľa predkladateľa petície sa neuplatňuje 
viacero ustanovení rozhodnutí Komisie o spolufinancovaní z Kohézneho fondu.

Vo svojich predchádzajúcich oznámeniach Komisia dôkladne vysvetlila, že príslušné projekty 
boli schválené v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov ES v oblasti 
životného prostredia, t. j. so zmenenou smernicou 85/337/ES1, ktorá je známa ako smernica o 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40; Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5.
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posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a smernicou 99/31/ES1 týkajúcou sa skládkovania 
odpadu. Treba pripomenúť, že vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
zahŕňalo okrem skládok i ďalšie zariadenia, napríklad zariadenia na predbežné spracovanie a 
kompostovanie, recyklačné strediská atď. Vyplýva to zo spoločných ministerských 
rozhodnutí, ktorými sa stanovuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a 
podmienky výstavby a prevádzky týchto lokalít. Tieto rozhodnutia sa týkajú „integrovaného 
zariadenia na nakladanie s odpadom“, t. j. miesta skládky a zariadení na účely nakladania s 
odpadom. Treba zdôrazniť, že grécky najvyšší súd odmietol všetky argumenty predložené 
predkladateľmi petície, vzhľadom na to, že výber lokalít skládok bol v súlade s gréckym 
právom vrátane gréckeho práva, ktorým sa transponuje smernica o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. Z tohto dôvodu nie je možné zistiť žiadne porušenie právnych predpisov 
ES v oblasti životného prostredia.

Pokiaľ ide o súlad s ustanoveniami, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutiach Komisie o 
spolufinancovaní z Kohézneho fondu, vykonávanie potrebných samotných prác sa oneskorilo 
najmä v dôsledku uvedených súdnych procesov, ktoré dotknutí občania iniciovali proti 
spoločným ministerským rozhodnutiam. Grécke úrady požiadali o úpravu rozhodnutí Komisie 
o spolufinancovaní, najmä o predĺženie konečného termínu na dokončenie prác. Komisia v 
súčasnosti posudzuje tieto žiadosti v súvislosti s vykonávaním osobitných podmienok 
stanovených v rozhodnutiach o grante.

Komisia nie je spokojná s pokrokom dosiahnutým pri vykonávaní obidvoch projektov a jasne 
dala gréckym úradom najavo, aby urýchlili výstavbu dodatočných zariadení a vykonávanie 
sprievodných opatrení stanovených v regionálnom pláne pre odpadové hospodárstvo. Komisia 
dočasne prerušila platby na dva spolufinancované projekty, aby zhodnotila dosiahnutý pokrok. 

Na základe dostupných informácií Komisia nemôže zistiť žiadne porušenie príslušných právnych 
predpisov ES v oblasti životného prostredia. 

Pokiaľ ide o súlad s ustanoveniami rozhodnutí o spolufinancovaní z Kohézneho fondu, Komisia 
prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa uvedené osobitné ustanovenia 
účinne vykonávali.

6. Ďalšia odpoveď Komisie (REV III) doručená 22. apríla 2010

Predkladateľ petície upozorňuje na to, že príslušné grécke úrady poskytli povolenie na 
výstavbu skládky odpadu v blízkosti Mavro Vouno Grammatikou a Bragoni Kerateas 
Lavreotikis vo východnej Atike. Tvrdí, že predmetný projekt je v rozpore s platnými 
príslušnými právnymi predpismi EÚ, a preto žiada Parlament, aby podnikol náležité kroky.

Na obidva projekty, ktorými sú výstavba skládok pri Grammatiko a Keratea, bol v roku 2004 
schválený grant na pomoc z Kohézneho fondu. Rozhodnutia Komisie o poskytnutí grantu 
zahŕňajú niekoľko osobitných podmienok, ktorých účelom je zabezpečiť, aby projekty boli v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ o odpadovom hospodárstve (najmä smernica 
99/31/ES). Vzhľadom na súdne konania, ktoré iniciovali dotknutí občania na gréckom 
najvyššom súde, sa však realizácia týchto projektov oneskorila. Grécke úrady preto požiadali 
o úpravu rozhodnutí Komisie o spolufinancovaní, najmä o predĺženie konečného termínu na 
dokončenie prác do 31. decembra 2010.

                                               
1 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
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Grécky najvyšší súd odmietol v roku 2007 všetky argumenty občanov vzhľadom na to, že 
výber a schvaľovanie lokalít na skládky boli v súlade s gréckym právom vrátane gréckeho 
zákona, ktorým sa transponujú príslušné časti právnych predpisov EÚ (smernice 85/337/EHS 
a 99/31/ES). V dôsledku toho sa javí, že nedošlo k porušeniu právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia.

Napriek týmto rozhodnutiam súdu nebol zaznamenaný žiadny pokrok v oblasti vykonávania 
projektov, a to z viacerých dôvodov vrátane mohutného odporu zo strany dotknutých 
obyvateľov, ktorí sťažovali stavebné práce. 

Na základe najnovších informácií od gréckych úradov pokračuje výstavba skládky pri obci 
Grammatiko uspokojivým tempom a očakáva sa, že skládka bude uvedená do prevádzky na 
začiatku roku 2011. Výstavba skládky pri obci Keratea sa ešte nezačala, pričom Komisia 
požiadala grécke úrady, aby jej najneskôr do mája 2010 poskytli podrobné informácie o priebehu 
výstavby.

Na základe dostupných informácií Komisia nemôže zistiť žiadne porušenie príslušných 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. 

Čo sa týka pokroku dosiahnutého pri realizácii oboch projektov, Komisia uskutočňuje všetky 
potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že projekty sa budú vykonávať v súlade s rozhodnutiami o 
Kohéznom fonde z roku 2004 vrátane osobitných podmienok.

7. Ďalšia odpoveď Komisie (REV IV) doručená 30. augusta 2012

Ako požiadal Výbor pre petície, Komisia týmto poskytuje tieto aktuálne informácie o súdnych 
konaniach na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa skládok pri obciach Keratea a Grammatiko. 

Skládka pri obci Keratea

Dňa 13. decembra 2010 predložili obyvatelia, ktorí tvrdili, že majú majetkové práva v oblasti 
výstavby, na okresnom súde v Lavrione žiadosť o prijatie dočasných opatrení s cieľom prinútiť 
stavebné konzorcium, aby zastavilo všetky práce a odstránilo zo staveniska všetky stroje a 
zariadenia. Okresný súd v Lavrione rozhodnutím č. 199/2010 žiadosť o predbežné opatrenia (t. j. 
stavebné konzorcium by malo zastaviť všetky práce, mohlo však vykonávať predbežné práce) 
čiastočne akceptoval. Grécky štát 30. decembra 2010 podal na okresnom súde v Lavrione 
žiadosť o pozastavenie platnosti rozhodnutia okresného súdu v Lavrione, ktorá bola zamietnutá. 

Grécky štát sa proti týmto rozhodnutiam odvolal na súde prvého stupňa v Aténach. Súd prvého 
stupňa v Aténach svojím rozhodnutím uverejneným 24. júna 2011 (č. 2983/24-06-2011) 
zamietol odvolanie gréckeho štátu, čím bolo stavebné konzorcium nútené zastaviť všetky práce a 
odstrániť zo staveniska všetky stroje a zariadenia. Až do rozhodnutia o hlavnej veci teda možno 
na stavenisku vykonávať iba prípravné práce.

Komisia by chcela predovšetkým informovať Výbor pre petície o tom, že grécke úrady navrhli 
zrušenie tohto projektu v rámci Kohézneho fondu pre nedostatočný pokrok. Príslušná suma 
pomoci Spoločenstva z Kohézneho fondu, ktorá bola pôvodne plánovaná na tento projekt 
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(14 588 032 EUR), bola následne zrušená. Komisia však bude naďalej nabádať grécke úrady, 
aby riešili problémy v oblasti odpadového hospodárstva a využívali financovanie zo 
štrukturálnych fondov v súčasnom programovom období.

Skládka pri obci Grammatiko 

Práce sú prerušené od februára 2012 v dôsledku súdneho konania. Či sa tento projekt dokončí 
do konca roka 2012, bude závisieť od výsledku súdneho rozhodnutia. Konečný termín pre 
oprávnenosť výdavkov spolufinancovaných z Kohézneho fondu bol 31. december 2011. 
Grécke úrady však môžu projekt dokončiť z vnútroštátnych finančných prostriedkov do 30. 
júna 2013.

8. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. V) doručená 28. februára 2014

Komisia dostala dokumenty o uzavretí výstavby projektu skládky v Mavro Vouno 
Grammatikou v severovýchodnej Atike od gréckych úradov a dokumenty sú v súčasnosti 
predmetom skúmania zo strany Komisie. Komisia vo svojej analýze overuje dodržiavanie 
osobitných podmienok.

V tejto súvislosti Komisia požiadala grécke úrady, aby poskytli aktualizované informácie o 
pokroku, ktorý bol dosiahnutý pri dokončení projektu. Grécke úrady poskytli aktualizované 
informácie o nedoriešených otázkach. Podľa gréckych úradov bola skládka dokončená a v 
súčasnosti sa vykonávajú príslušné testy a kontroly. Pokiaľ ide o prístupové cesty, prebiehajú 
stavebné práce. Dodávku mobilných zariadení zabezpečí prevádzkovateľ z vlastných zdrojov. 
Pokiaľ ide o zmluvné záväzky technického konzultanta, tie zodpovedajú vývoju stavebného 
projektu. Komisia overí stav prác pred vydaním návrhu na ukončenie.


