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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0212/2008, ktorú predkladá Ioannis Papadopoulos, štátny príslušník 
Belgicka, o zriaďovaní skládok

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že nakladanie s odpadom v Grécku je neprijateľné a že by Grécko 
malo platiť pokuty za každú skládku, ktorá nezodpovedá kritériám stanoveným EÚ. S cieľom 
predchádzať týmto pokutám sa Grécko ponáhľa s vytváraním skládok. Má v úmysle zriadiť 
ďalšiu skládku v regióne Karvounari, ktorý je pastvinovou oblasťou pre ovce a hovädzí 
dobytok, a v regióne Lefkimi, ktorý je turistickou oblasťou. Predkladateľ petície tvrdí, že tieto 
projekty, za ktorých zavedenie platí európsky občan, by mali byť podmienené predbežným 
vypracovaním nezávislej štúdie o vplyvoch na životné prostredie a že ich financovanie by sa 
malo prerušiť až do zverejnenia záverov tejto štúdie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. júla 2008. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 25. novembra 2008

Na úrovni Spoločenstva patria skládky do pôsobnosti smernice 1999/31/ES1 o skládkach 
odpadov. V tejto smernici sa stanovujú požiadavky týkajúce sa návrhu, prevádzky, zatvorenia 

                                               
1 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
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a následného dohľadu po zatvorení skládky.

Podľa prílohy I k smernici o skládkach odpadov sa pri určovaní polohy skládky musia 
zohľadňovať tieto požiadavky:

a) vzdialenosť od hranice skládky k obytným a rekreačným oblastiam, vodným tokom, 
vodným plochám a iným poľnohospodárskym a mestským územiam;

b) existencia podzemných vôd, pobrežných vôd alebo prírodných chránených území v danej 
oblasti;

c) geologické a hydrologické podmienky daného miesta;

d) nebezpečenstvo záplav, klesania povrchu, zosuvov pôdy alebo lavín na danom mieste;

e) ochrana prírodného alebo kultúrneho dedičstva v danej oblasti.

Za určenie miesta skládky sú zodpovedné príslušné orgány členských štátov, ktoré takisto 
rozhodujú o povolení skládky. Skládku možno povoliť len v prípade, ak v súlade s uvedenými 
požiadavkami charakteristiky daného miesta naznačujú, že odpad nepredstavuje závažné 
riziko pre životné prostredie.

Skládky určené na nebezpečný odpad musia takisto podliehať štúdii o vplyvoch na životné 
prostredie podľa smernice 85/337/EHS1 zmenenej smernicou 97/11/ES2 o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Ostatné skládky 
môžu podliehať realizácii takýchto štúdií, ak existuje možnosť, že budú mať značný vplyv na 
životné prostredie. Podľa platných gréckych právnych predpisov, ktorými sa táto smernica 
transponovala, je v prípade projektov skládok štúdia o vplyvoch na životné prostredie vždy 
povinná.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, dostala skládka v Karvounari povolenie na 
základe štúdie o vplyvoch na životné prostredie, a to rozhodnutím 3679/24.9.2003. Takáto 
štúdia o vplyvoch na životné prostredie sa vykonala aj na mieste skládky v Lefkimi a tento 
projekt dostal povolenie rozhodnutím 7293/9.8.1999. Takisto sa plánovalo začleniť tieto dve 
miesta do príslušných regionálnych plánov nakladania s odpadom.

Komisia ako strážkyňa zmlúv súdne stíha členské štáty, ak má dostatok dôkazov domnievať 
sa, že došlo k porušeniu práva Spoločenstva. Na základe informácií poskytnutých 
predkladateľom petície sa Komisia domnieva, že obe skládky dodržiavajú požiadavky 
stanovené v uvedených právnych predpisoch Spoločenstva a že v dôsledku toho nedošlo 
k žiadnemu porušeniu práva Spoločenstva.

4. Odpoveď Komisie doručená 26. októbra 2009

Po prijatí dodatočných informácií zaslaných rozličnými sťažovateľmi (vrátane prekladateľa 
petície) sa Komisia rozhodla začať konanie o porušení povinnosti (2009/4306) a 14. júla 2009 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5 – 15.
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požiadala vládu Gréckej republiky, aby vyjadrila svoje stanovisko k údajným porušeniam 
právnych predpisov Spoločenstva a aby zaslala príslušný dôkazový materiál (s označením, 
ako boli dodržané požiadavky prílohy I, či boli doručené všetky potrebné povolenia a či bola 
dodržiavaná povinnosť triediť odpad pred jeho príchodom na skládku). Komisia v súčasnosti 
vyhodnocuje túto odpoveď zaslanú gréckymi orgánmi 25. septembra 2009.

Hoci ide o problém s odpadom v Grécku, Komisia pripomína všeobecnú situáciu tak, ako ju 
vysvetlila v petícii 742/2007.

Vzhľadom na to, že sa na základe sťažnosti predkladateľa petície začalo konanie o porušení 
povinnosti, bude predkladateľ informovaný o vývoji tejto veci v rámci tejto sťažnosti. Je 
vhodné poznamenať, že už začiatkom októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie medzi úradníkmi 
Komisie a sťažovateľom v súvislosti s konaním o porušení povinnosti.

Komisia oboznámi Výbor pre petície o dosiahnutom pokroku v tejto záležitosti.

5. Odpoveď Komisie doručená 2. septembra 2010

Ako sa uviedlo v predchádzajúcom oznámení, následne po zaslaní informácií rozličnými 
sťažovateľmi (vrátane prekladateľa petície) sa Komisia rozhodla začať konanie o porušení 
povinnosti a požiadala vládu Grécka, aby sa vyjadrila k údajným porušeniam právnych 
predpisov EÚ a aby zaslala príslušný dôkazový materiál. Komisia v tejto veci prijala aktívny 
prístup a 14. októbra 2009 sa stretla s predkladateľom petície (so sťažovateľom) 
a 25. novembra 2009 a 8. decembra 2009 s gréckymi orgánmi.

Komisia vo svojich podrobných odpovediach (z 31. marca 2010 a 11. júna 2010) informovala 
sťažovateľa o tom, že nezistila žiadne porušovanie práva EÚ. 

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, dostala skládka v Karvounari povolenie na 
základe štúdie o vplyvoch na životné prostredie, a to rozhodnutím 3679/24.9.2003. Takáto 
štúdia o vplyvoch na životné prostredie sa vykonala aj na mieste skládky v Lefkimi a tento 
projekt dostal povolenie rozhodnutím 7293/9.8.1999. Takisto sa plánovalo začleniť tieto dve 
miesta do príslušných regionálnych plánov nakladania s odpadom. Okrem toho sa uskutočnili 
konzultácie s verejnosťou, ktorá mala možnosť predložiť svoje pripomienky k obom miestam 
skládok. Je vhodné pripomenúť, že v súlade so smernicou 85/337/EHS1 sú za stanovenie 
potreby otvorenia novej skládky a výberu vhodnej lokality jej umiestnenia zodpovedné 
členské štáty. Komisia okrem toho môže preskúmať štúdiu o vplyvoch na životné prostredie 
len v prípade, ak členský štát urobil chybu v dôsledku zjavne nesprávneho posúdenia2, čo 
očividne nie je tento prípad.

Grécke orgány v súvislosti so skládkou v Karvounari poskytli dokumenty, ktoré dokazujú, že 
fungovanie skládky je plne v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ (náležitá 
kontrola odpadu idúceho na skládku, existencia vstupného registra, inšpekcie uskutočnené na 
mieste, uspokojivé nakladanie s priesakovými vodami a žiadne úniky či „rúra“ spomínaná 
sťažovateľom, ktorá vedie mimo skládky, keďže sa použila len vo fáze budovania skládky 
                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.
2 Existencia iných štúdií, ktorých závery sa nezhodujú so závermi štúdie o vplyvoch na životné prostredie, 
nedokazuje zjavne nesprávne posúdenie.
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a v súčasnosti je upchaná). Je pravda, že skládka sa začala využívať v januári 2009 bez 
platného povolenia, takže došlo k porušeniu právnych predpisov EÚ. Táto situácia sa však 
vyriešila, a to 10. apríla 2009 dodaním povolenia. 

Pokiaľ ide o skládku v Lefkimi, ako sa uviedlo vyššie, uskutočnila sa štúdia o vplyvoch na 
životné prostredie a tento projekt dostal povolenie rozhodnutím 7293/9.8.1999 (v tejto štúdii 
sa uviedla existencia riek v danej oblasti). Grécke orgány okrem iného poskytli dostatočné 
dôkazy o tom, že podzemné vody, ktoré sa našli pri výstavbe skládky, neodhalili existenciu 
„podzemného jazera“, ako to tvrdil sťažovateľ, ale boli tam v dôsledku zadržania dažďovej 
vody ílom, ktorý sa našiel v zemi pod skládkou (jednou z vlastností ílu je jeho 
nepriepustnosť). 

Táto skládka ešte nezačala fungovať, a preto Komisia v súčasnosti nemôže overiť súlad jej 
prevádzky s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. 

Napokon je vhodné pripomenúť, že táto otázka bola pri viacerých príležitostiach predložená 
štátnej rade Grécka. Až doteraz boli rozhodnutia štátnej rady Grécka vždy v prospech 
prevádzkovateľov obidvoch skládok. Prebiehajú však ďalšie procesy. 

V súčasnosti sa v tejto otázke vedú konania na vnútroštátnych súdoch. Komisia však 
preskúmala túto otázku a keďže nedošlo k porušeniu právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia, s výnimkou chýbajúceho povolenia v prípade skládky v Karvounari, 
dospela k záveru, že po dodaní riadneho povolenia v apríli 2009 ide o uzavretú vec.

6. Odpoveď Komisie (REV. III) doručená 20. apríla 2012

O petícii sa diskutovalo počas zasadnutia Výboru pre petície v decembri 2011. Keďže 
predkladateľ petície k tomuto dátumu neposkytol žiadne nové informácie, Komisia len 
potvrdila svoje predchádzajúce odpovede. Komisia by takisto chcela poskytnúť niekoľko 
dodatočných objasnení, pokiaľ ide o body, na ktoré predkladateľ petície poukázal. 

a) Skládka v Karvounari

– Prerokovanie s verejnosťou:
Predkladateľ petície jednak tvrdil, že nedošlo k žiadnemu prerokovaniu s verejnosťou, ktoré 
sa nariaďuje smernicou 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie1. Táto povinnosť však bola dodržaná. Komisia môže 
vymenovať štyri príklady: 

– stretnutie, ktoré sa konalo 5. februára 2003 v meste Igoumenitsa a ktoré sa týkalo štúdie 
o nakladaní s odpadom v regióne Epirus. Počas tohto zasadnutia boli prítomní zástupcovia 
zainteresovaných mestských úradov a prefektúr, ako aj médiá;
– 5. augusta 2003 dostala verejnosť od prefektúry Thesprotie k dispozícii predbežnú štúdiu 
o vplyvoch na životné prostredie; toto oznámenie sa takisto uviedlo v novinách;
– 5. augusta 2003 sekretariát rady prefektúry v Preveze informoval verejnosť o tom, že región 
Epirus poskytol pozitívne stanovisko, pokiaľ ide o predbežnú štúdiu o vplyvoch na životné 
prostredie; 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012.
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– 29. novembra 2004 orgány v Preveze vyzvali verejnosť, aby sa zúčastnila na zasadnutí 
týkajúcom sa štúdie o vplyvoch na životné prostredie. 

Ide len o niekoľko príkladov toho, že bol dodržaný záväzok konzultovať veci s verejnosťou. 

Je tiež vhodné pripomenúť, že v smernici 2011/92/ES sa uvádza len jednoduchá povinnosť 
konzultovať vec s verejnosťou, ale jej stanovisko má len konzultačný charakter. Zamietnutie 
projektu miestnou spoločnosťou alebo negatívne stanovisko niektorých orgánov sa nemôže
chápať ako dôvod porušenia, vzhľadom na to, že ide o konzultačný postup nezáväznej 
povahy. 

– Štúdia o vplyvoch na životné prostredie:

Pokiaľ ide o štúdiu o vplyvoch na životné prostredie, ktorá sa upravila a predložila na 
verejnom konzultačnom procese, zodpovedá kritériám ustanoveným v smernici 2011/92/ES, 
ale aj kritériám ustanoveným v prílohe I k smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov 
(príloha, v ktorej sa uvádzajú prvky, ktoré je nutné zohľadniť pri výbere umiestnenia skládky 
odpadov).

Regionálne plánovanie nakladania s odpadom bolo uzatvorené 15. júla 2003 a identifikovalo 
a navrhlo sa v ňom najmä najvhodnejšie miesto na výstavbu skládky. Treba poznamenať, že 
výbor zriadený pri tejto príležitosti k tomuto návrhu pristúpil jednohlasne.

Následne sa začal postup environmentálneho posúdenia tohto projektu. V predbežnom 
posúdení (ref. 3014/31.7.2003) sa navrhli hlavné náhradné riešenia, ktoré sa preskúmali, 
pričom sa navrhlo vytvoriť medzidepartmentnú skládku na mieste „Est de Karvounari“ 
a uviedli sa hlavné dôvody tohto výberu. Nakoniec sa rozhodnutím generálneho tajomníka 
regiónu Epirus (ref. 3679/24.9.2003) schválili environmentálne podmienky na tento projekt.

Treba poznamenať, že smernicou 2011/92/ES sa neumožňuje Komisii zasahovať v otázke 
vhodnosti či umiestnenia projektu, ani kontrolovať samotnú štúdiu o vplyvoch či schválené 
environmentálne podmienky. Za to všetko sú zodpovedné vnútroštátne orgány.  Jedinou 
výnimkou z tohto pravidla je prípad, keď sa členský štát dopúšťa zjavne nesprávneho 
posúdenia. V tomto prípade však nedošlo k žiadnemu nesprávnemu posúdeniu, keďže právne 
predpisy EÚ nezaväzujú členské štáty uskutočňovať osobitné štúdie či odbery, pokiaľ štúdia 
o vplyvoch na životné prostredie spĺňa záväzky ustanovené v smernici 2011/92/ES, čo je daný 
prípad, keďže sa v uvedenej štúdii uvádzajú priame a nepriame účinky, ktoré by projekt 
mohol mať na človeka, faunu a flóru, pôdu, vodu, ovzdušie, podnebie a krajinu, materiálny 
majetok a kultúrne dedičstvo.

Nakoniec treba pripomenúť, že samotná existencia ostatných štúdií, v ktorých sa dospelo 
k záverom, ktoré sa líšia od záverov štúdií o vplyvoch na životné prostredie, nepredstavuje 
zjavne nesprávne posúdenie. 

Okrem toho, pokiaľ ide o sťažnosť týkajúcu sa minimálnej vzdialenosti medzi skládkou 
a obytnými zónami, treba poznamenať, že v právnych predpisoch EÚ sa takáto minimálna 
vzdialenosť ani neupravuje. 



PE416.475v08-00 6/9 CM\1029810SK.doc

SK

– Únik priesakových vôd:

Jedna zo sťažností predkladateľa petície sa týkala úniku priesakových vôd a existencie rúry, 
ktorou sa vylievali priamo mimo skládky.

Pokiaľ ide o túto „rúru“, existuje správa z 13. októbra 2009, ktorou sa osvedčuje, že žiadny 
únik kvapalín nebol zistený a že táto rúra bola upchatá (cementom). Okrem toho sa 
v rozhodnutí schvaľujúcom environmentálne podmienky nachádzajú osobitné opatrenia, 
pokiaľ ide o nepriepustnosť skládky a zberu a riadenia priesakových vôd. Treba poznamenať, 
že pokiaľ ide o štruktúru skládky, doteraz nebol zistený žiadny únik priesakových vôd 
v dôsledku nepriepustnosti tejto skládky. Okrem toho sa takisto pripravil plán v prípade 
núdzových situácií s cieľom predísť akémukoľvek úniku priesakových vôd. Nakoniec sa 
naplánovali postupy kontroly a inšpekcie, ako aj práce obnovy/opravy v prípade potreby.

– Fungovanie skládky:

Pokiaľ ide o fungovanie skládky a dodržiavanie smerníc o odpade a o skládkach, je vhodné 
poznamenať, že grécke orgány v rámci konania o porušení povinnosti predložili Komisii 
príslušnú dokumentáciu, v ktorej sa dokazuje súlad s týmito predpismi. Konkrétne existuje 
primeraná kontrola odpadu, ktorý ide na skládku, vedie sa register, miesto je chránené 
a strážené, aby tam občania alebo súkromné spoločnosti nemohli chodiť vysýpať svoj vlastný 
odpad bez povinnosti triediť odpad, pričom sa takisto dodržiava povinnosť recyklovať, keďže 
sa uzatvorili zmluvy s recyklačnou spoločnosťou. Ako však vyplýva z dodatočnej 
dokumentácie, ktorú v marci 2012 predložil predkladateľ petície, zistili sa určité problémy, 
ktoré sa týkajú správneho fungovania skládky. Komisia preto začne nové vyšetrovanie 
a požiada grécke orgány o objasnenie, aby sa prijali potrebné opatrenia a aby skládka mohla 
znovu fungovať v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. 

– Existencia licencie:

Komisia by takisto chcela poznamenať, že skládka začala fungovať v januári 2009 bez platnej 
licencie, preto v tom čase bolo možné hovoriť o porušení právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia. Toto porušenie však bolo ukončené 10. apríla 2009 po doručení licencie 
na uvoľnenie tuhého odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný. Ide o situáciu tzv. ukončenia 
porušenia, ktoré už nemá žiadne účinky. Treba pripomenúť, že podľa Súdneho dvora 
v rozsudku C-276/99 je „ukončením postupu (…) zo strany vzdorujúceho štátu zmena 
správania, a nie konštatovanie in abstracto nedostatku existujúceho v minulosti.“

b) Skládka v Lefkimi

Pokiaľ ide o skládku v Lefkimi, aj v tomto prípade platia tvrdenia predchádzajúcej časti (ako 
napríklad poradný aspekt konzultácie s verejnosťou). 

Predovšetkým je vhodné poznamenať, že štátna rada Grécka zasadala pri dvoch 
príležitostiach. V prvej veci odmietla vyhovieť žiadosti o zrušenie projektu a v druhej veci 
odmietla prerušiť výkon prác. Je vhodné poznamenať, že ostatné sťažnosti sa v súčasnosti 
riešia v rámci rovnakej jurisdikcie. 
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Verejný konzultačný postup sa v každom prípade rešpektoval. Prefektúrna rada 18. novembra 
1998 zverejnila štúdiu o vplyvoch na životné prostredie v súvislosti s vytvorením skládky na 
juhu ostrova Korfu. Dňa 4. decembra 1998 vyjadrilo svoj nesúhlas sedem súkromných osôb. 
Napriek dvom pripomienkam (11. februára 1999 a 9. marca 1999) a vydaniu článku 
v novinách (28. apríla 1999) však nikto iný nereagoval. Dňa 7. septembra 1999 bola teda 
štúdia schválená. Je teda zjavné, že konzultácie s verejnosťou prebehli a občania mali 
príležitosť vyjadriť svoj názor. Záväzky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ teda boli 
rešpektované.

Štúdia o vplyvoch na životné prostredie okrem toho spĺňa všetky kritériá zavedené smernicou 
2011/92/ES, ale aj kritériá stanovené v prílohe I k smernici 1999/31/ES (príloha, v ktorej sa 
uvádzajú prvky, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere umiestnenia skládky).

Nakoniec treba poznamenať, že environmentálne podmienky vypršali 31. decembra 2009. 
Postup obnovenia sa začal v auguste 2009 a po začatí tohto postupu môže skládka dostať 
povolenie na prevádzku.

Dňa 15. júna 2009 grécke orgány predložili žiadosť o zmenu rozhodnutia s názvom Výstavba 
skládok a obnova opustených skládok v regióne Iónskych ostrovov C(2002)4705 s cieľom 
stanoviť novú lehotu realizácie prác a výdavkov spojených s týmto projektom. Grécke orgány 
na žiadosť Komisie predložili dodatočné informácie 7. októbra 2009 a 25. novembra 2009 
počas technického zasadnutia s útvarmi Komisie. Vzhľadom na to, že požadovaná lehota 
a environmentálne podmienky už takmer vypršali, útvary Komisie požiadali grécke orgány 
o predloženie žiadosti s novou lehotou, novými prijatými environmentálnymi podmienkami, 
ako aj aktualizovaným textom osobitných podmienok prílohy I k rozhodnutiu. Dňa 31. mája 
2010 predložili vnútroštátne orgány aktualizovanú žiadosť s novou lehotou realizácie prác 
a výdavkov na projekt (31. december 2010), upraveným finančným plánom projektu bez 
akejkoľvek úpravy rozpočtu a pomoci z Fondu súdržnosti a aktualizovanú verziu osobitných 
podmienok. Dňa 22. júla 2010 grécke orgány predložili nové (aktualizované) prijaté 
environmentálne podmienky. Tie platia až do 31. decembra 2016 (pozri prijaté rozhodnutie 
C(2011) 169 z 13. januára 2011). 

Skládka v Karvounari bola schválená a vybudovaná v súlade s právnymi predpismi EÚ. 
Keďže sa však nedávno zistilo viacero problémov súvisiacich s nesprávnym fungovaním, 
Komisia sa rozhodla kontaktovať grécke orgány s cieľom získať potrebné objasnenia. 

Pokiaľ ide o skládku v Lefkimi, stanoviť, či došlo k porušeniu, bude možné až vtedy, keď 
skládka začne fungovať, a pokiaľ nebude fungovať v súlade so záväzkami uvedenými 
v právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia. 

7. Odpoveď Komisie (REV. IV) doručená 30. apríla 2013

Po informáciách, ktoré dostal Výbor pre petície už počas zasadnutia 21. januára 2013, môže 
Komisia potvrdiť, že sa otvoril nový prípad porušenia právnych predpisov (2012/2208) a že 
Helénskej republike bola 25. januára 2013 zaslaná formálna výzva v zmysle článku 258 
Zmluvy o fungovaní EÚ. Skládka naozaj má určité problémy s fungovaním a nedodržiava 
záväzky, ktoré vyplývajú zo smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov a smernice 
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2008/98/ES o odpade.

Počas tohto zasadnutia predkladateľ petície takisto tvrdil, že skládka v Korytiani už dosiahla 
svoju úroveň nasýtenia a že odpad, ktorý sa dovtedy vyvážal tam, sa teraz zasiela na skládku 
v Karvounari.  Skládka v Korytiani čerpala výhody pomoci Spoločenstva v rámci programu 
Epirus 2000 – 2006, pričom nárokované verejné výdavky dosahovali výšku 699 757,59 EUR, 
z toho pomoc EFRR dosahovala výšku 559 814,07 EUR. Táto pomoc sa týkala najmä 
obstarávania zariadenia a menej prác na príprave skládky (t. j. rozširovania elektrických 
a telefónnych sietí a iných prípravných prác).

Po tom, ako grécke orgány zašlú odpoveď na formálnu výzvu, Komisia overí, či tieto orgány 
dobre zvážili všetky potrebné opatrenia na to, aby umožnili skládke v Karvounari fungovať 
v súlade so záväzkami podľa smerníc 1999/31/ES a 2008/98/ES.

Komisia bude takisto kontaktovať grécke orgány s cieľom získať dodatočné vysvetlenia, 
pokiaľ ide o skládku v Korytiani.

8. Odpoveď Komisie (REV. V) doručená 30. októbra 2013

Grécke orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu uznávajú existenciu problémov 
s fungovaním skládky v Karvounari (napríklad pri úprave priesakových vôd či bioplynu). 
Uvedené problémy podľa týchto orgánov nevznikli z dôvodu chybného plánovania či 
výstavby, ale sú skôr priamo spojené s nesprávnym fungovaním skládky. S cieľom ukončiť 
všetky tieto problémy už orgány prijali niekoľko opatrení, ktoré po ich dokončení umožnia, 
aby skládka fungovala spôsobom, ktorý je v súlade so záväzkami podľa právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia. Na základe výsledkov posledného vyšetrenia 
uskutočneného environmentálnymi inšpektormi vo februári 2013 sa zdá, že hoci sa ešte 
nedosiahol súlad, už možno skonštatovať mierne zlepšenie.

Pokiaľ ide o skládku v Korytiani, grécke orgány informovali Komisiu, že jej životnosť sa 
pôvodne stanovila na štyri roky. Keďže však bolo možné uskutočniť len fázu a), skládka 
dosiahla mieru nasýtenia už po dvoch rokoch. Odpad, ktorý bol pretým určený na skládku v 
Korytiani, je tak odteraz presmerovaný na skládku v Karvounari. Tento presun schválil 
guvernér („Περιφερειάρχης“) regiónu Epirus, ako aj príslušný minister a orgán pre nakladanie 
s odpadom v Karvounari (rozhodnutie 12/26-6-12 z 26. júna 2012).

Záver

Komisia bude naďalej dohliadať na vývoj dosahovania súladu skládky v Karvounari 
s povinnosťami a v prípade potreby bez váhania začne konanie o porušení povinnosti.

9. Odpoveď Komisie (REV. VI) doručená 31. marca 2014

Grécke orgány, ako sa uvádza v predchádzajúcom oznámení, priznávajú existenciu 
problémov vo fungovaní skládky v Karvounari (napr. pri nakladaní s priesakovou vodou 
alebo s bioplynom).  Grécke orgány zriadili vedecký výbor na vyriešenie rozličných zistených 
problémov.  Tento výbor predložil správu, kde sú podrobne uvedené rôzne opatrenia, ktoré 
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treba prijať na to, aby skládka mohla fungovať spôsobom, ktorý je v súlade s 
environmentálnymi predpismi EÚ.

Komisia sa 24. februára 2014 rozhodla opätovne kontaktovať grécke orgány s cieľom 
oboznámiť sa s pokrokom, ktorý bol dosiahnutý pri uplatňovaní predtým uvedených opatrení, 
a preveriť, či skládka už funguje v súlade s povinnosťami stanovenými v environmentálnych 
právnych predpisoch EÚ.

Záver

Komisia počká na odpoveď gréckych orgánov na svoj list z 24. februára 2014 a bude naďalej 
dohliadať na vývoj dosahovania súladu skládky v Karvounari.  V prípade, že sa pokrok bude 
považovať za nedostatočný, Komisia prijme všetky opatrenia, ktoré uzná za potrebné, a to 
vrátane prípadného konania o porušení povinnosti.

10. Odpoveď Komisie (REV. VII) doručená 31. októbra 2014

Listom z 25. septembra 2014 grécke orgány odpovedali na list Komisie z 18. júla 2014, 
pričom ju informovali o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť súlad skládky 
v Karvounari s predpismi. Na základe dvoch ďalších inšpekcií z 9. a 15. septembra 2014 
(vykonaných príslušnými orgánmi regiónu Epirus) sa zdá, že práce, ktoré boli identifikované 
ako potrebné na zabezpečenie riadnej prevádzky skládky, boli úspešne vykonané. Podľa správ 
o kontrole skládka v súčasnosti funguje v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia, keďže všetky nedostatky a problémy, ktoré boli identifikované, už boli vyriešené.

Záver

Na základe dvoch nedávnych inšpekcií na mieste sa zdá, že skládka v súčasnosti funguje v 
súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. Orgán riadiaci túto skládku je 
poverený monitorovaním jej riadneho fungovania a prijatím akýchkoľvek opatrení, ktoré 
považuje za vhodné, v prípade hypotetických nových problémov, ktoré by mohli nastať v 
budúcnosti.


