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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0978/2008, ktorú predkladá Panagiotis Bouras, grécky štátny 
príslušník, v mene miestnej správy mesta Megalopoli, o nedostatočnom 
uplatňovaní kritérií a postupov Spoločenstva týkajúcich sa prijímania odpadu 
na skládkach v rámci projektu skládky plánovanej v blízkosti mesta 
Megalopoli na Peloponéze v Grécku zo strany gréckych orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, starosta mesta Megalopoli na Peloponéze v Grécku, namieta proti 
podmienkam, za ktorých grécke ministerstvo životného prostredia udelilo gréckej 
energetickej spoločnosti DEH povolenie umiestniť skládku materiálov obsahujúcich azbest 
v januári 2008. Predmet tohto povolenia, t. j. „azbestový odpad“, sa odvtedy zmenil 
na „priemyselný odpad a rôzny odpad“. Predkladateľ petície vysvetľuje, že tento postup je 
v protiklade k ustanoveniam rozhodnutia Rady 2003/33/ES, ktorým sa stanovujú kritériá 
a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 
1999/31/ES, v ktorom sa stanovuje, že na jednej strane skládky odpadu, ktoré prijímajú 
stavebné materiály obsahujúce azbest a ďalší vhodný odpad obsahujúci azbest, môžu prijímať 
len stavebný materiál, ktorý obsahuje azbest, a ďalší vhodný odpad obsahujúci azbest a že 
na druhej strane odpad nemôže obsahovať žiadne iné nebezpečné látky ako viazaný azbest. 
Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament, aby interpeloval zodpovedné grécke 
orgány s cieľom zaručiť dodržiavanie environmentálnych práv, ktoré sú uznané v právnych 
predpisoch Spoločenstva, pre obyvateľov mesta Megalopoli a jeho okolia. 

2. Prípustnosť
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Petícia bola uznaná ako prípustná 1. decembra 2008. Európsky parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 20. februára 2009

Posúdenie tejto petície Komisiou sa týkalo možného porušenia nielen smernice 99/31/ES, ale 
aj smernice 85/337/EHS1 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov 
na životné prostredie, zmenenej smernicami 97/11/ES2 a 2003/35/ES3. 

V legislatívnom rámci, ktorým sa transponuje smernica 99/31/ES do gréckeho práva, sa 
stanovuje získanie rozhodnutia o schválení environmentálnych podmienok, skôr než 
prevádzkovateľ môže podať žiadosť o povolenie na prevádzku skládky odpadov. Rozhodnutie 
o schválení environmentálnych podmienok sa udeľuje v súlade s ustanoveniami, ktorými sa 
smernica 85/337/EHS transponuje do gréckeho práva.

Z dostupných informácií vyplýva, že postup posudzovania vplyvov predmetného projektu 
na životné prostredie sa začal. Príslušný minister prijal predbežné posúdenie vplyvov projektu 
na životné prostredie. Prijatie tohto aktu však predstavuje predbežnú etapu, z ktorej 
nevyplývajú záväzné právne účinky. Investor totiž musí pripraviť posúdenie vplyvov 
na životné prostredie, ktoré bude sprístupnené verejnosti a orgánom, ktorých sa môže týkať. 
Potom by mal príslušný orgán prijať konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na to, že postup posudzovania a povolenia sa nachádza v predbežnom štádiu, 
Komisia sa domnieva, že nie je možné konštatovať porušenie smernice 85/337/EHS, a tým 
ani smernice 99/31/ES.

Záver

Komisia konštatuje, že v tomto štádiu nedochádza k porušovaniu environmentálnych 
právnych predpisov Spoločenstva. 

4. Odpoveď Komisie doručená 9. decembra 2010

Komisia už preskúmala uvedenú petíciu v roku 2008 v tom čase sa začal postup posudzovania 
vplyvov projektu na životné prostredie a príslušný minister už prijal predbežné posúdenie 
vplyvov na životné prostredie. Prijatie tohto aktu však predstavuje len predbežnú etapu, 
z ktorej nevyplývajú záväzné právne účinky. Takéto účinky nastanú až po prijatí posúdenia 
vplyvov na životné prostredie príslušným ministrom. 

K dnešnému dňu útvary Komisie stále neboli informované o prijatí takéhoto posúdenia 
vplyvov na životné prostredie gréckymi orgánmi, a teda, keďže postup posudzovania 
a povolenia sa stále nachádza v predbežnom štádiu, Komisia sa domnieva, že stále nie je 
možné konštatovať porušenie environmentálnych právnych predpisov EÚ. 

Komisia by tiež chcela zdôrazniť, že 10. septembra 2009, vo veci C-286/084, Súdny dvor 
odsúdil Grécko za neprijatie plánu nakladania s nebezpečnými odpadmi podľa požiadaviek 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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právnych predpisov Únie a za nevytvorenie integrovanej a primeranej siete zariadení 
na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Helénska republika do svojho spisu na obhajobu zaradila uvedenú skládku odpadu medzi 
skládky, ktoré sa majú vybudovať. Výstavba takýchto skládok, v ktorých sa môže prijímať 
nebezpečný odpad, sa ukazuje ako nevyhnutná, aby Grécko mohlo splniť rozsudok Súdneho 
dvora. 

Skládkovanie je jedným zo spôsobov nakladania s odpadmi a podlieha ustanoveniam 
smernice 99/31/ES (povolenie, prijímanie odpadov, kontrolné a monitorovacie postupy 
v prevádzkovej etape, uzatváranie skládok, starostlivosť o skládku po skončení jej 
prevádzky). Uprednostnenie iných metód nakladania s odpadmi nepredstavuje dôvod 
na porušenie právnych predpisov. Možné porušenie smerníc o nakladaní s odpadmi 
(2006/12/ES a 99/31/ES) bude závisieť najmä od spôsobu, ktorým bude zariadenie fungovať, 
t. j. v súlade alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami environmentálnych právnych 
predpisov Únie.

Budovanie skládok však zároveň musí podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 
podľa smernice 85/337/EHS. V smernici sa však Komisii neposkytuje možnosť, aby 
zasahovala v súvislosti s vhodnosťou alebo umiestnením projektu, prípadne aby kontrolovala 
predmet posudzovania vplyvov alebo schválené environmentálne podmienky (s výnimkou 
prípadov, keď sa členský štát dopustí zjavne nesprávneho posúdenia). To všetko patrí 
do zodpovednosti orgánov členských štátov.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa postup posudzovania vplyvov tohto 
projektu na životné prostredie začal. Príslušný minister už schválil predbežné posúdenie 
vplyvov. Toto schválenie však predstavuje len predbežnú etapu v procese a nevytvára záväzné 
právne účinky. Ďalej sa totiž musí uskutočniť posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(EIA), ktoré sa potom musí predložiť na konzultáciu s verejnosťou. Po skončení tejto fázy 
musí príslušný orgán prijať konečné rozhodnutie a schváliť alebo neschváliť EIA. Zdá sa, 
že k tomu ešte nedošlo. 

Z toho teda vyplýva, že v súčasnosti nie je možné konštatovať nijaké porušenie právnych 
predpisov EÚ. 

Komisia sleduje vývoj tohto prípadu a čaká najskôr na prijatie posúdenia vplyvov na životné 
prostredie gréckymi orgánmi, aby mohla overiť súlad uvedeného projektu 
s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ.

5. Revidovaná odpoveď Komisie (REV. II) doručená 19. decembra 2011

Na schôdzi Výboru pre petície 8. septembra 2011 bola Komisia informovaná členom výboru, 
že environmentálne podmienky uvedeného projektu boli schválené spoločným ministerským 
rozhodnutím 5. júla 2011. 

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=doc
or&docj=docj&docrequire=&numaff=C-
286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.
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Útvary Komisie sa na to hneď spýtali gréckych orgánov na schôdzi, ktorá sa konala 
v Aténach 14. septembra 2011. Z analýzy spoločného ministerského rozhodnutia 
z 5. júla 2011 (200969/05-07-2011) vyplýva, že tie isté grécke orgány musia poskytnúť určité 
doplňujúce vysvetlenia. Podľa článku 9 smernice 99/31/ES (nakladanie s odpadmi) sa 
v povolení na skládkovanie musí uvádzať „trieda skládky“. V ministerskom rozhodnutí sa 
však neuvádza, či bude predmetná skládka určená na nebezpečný odpad, odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, alebo inertný odpad. 

Komisia sa preto rozhodla obrátiť na grécke orgány s cieľom nielen overiť, do ktorej triedy 
skládka patrí, ale aj dohliadnuť na to, aby sa riadne uskutočnil postup informovania miestnych 
orgánov a verejnosti a konzultovania s nimi a aby sa riadne dodržiavali všeobecné požiadavky 
pre všetky kategórie skládok uvedené v prílohe I k smernici 99/31/ES (a najmä požiadavky 
týkajúce sa kontroly plynov). 

Záver

Komisia overí: a) do ktorej triedy skládka patrí; b) či boli miestne orgány a celá verejnosť 
dotknutá projektom riadne informovaní a či sa s nimi konzultovalo; a c) či boli prijaté 
nevyhnutné opatrenia s cieľom riadne dodržať všeobecné požiadavky uvedené v prílohe 
I k smernici 99/31/ES (a najmä požiadavky týkajúce sa kontroly plynov). Parlament bude 
informovaný o vývoji tohto spisu.

6. Revidovaná odpoveď Komisie (REV. III) doručená 30. mája 2012

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom oznámení, Komisia sa prvý raz obrátila na grécke 
orgány, aby získala objasnenia k predmetnému projektu. Z odpovede uvedených orgánov 
vyplýva, že na základe smernice 99/31/ES a bodu 2.3.3 rozhodnutia Rady 2003/33/ES 
(ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa 
článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES1) stavebné materiály, ktoré obsahujú azbest, 
a ďalší vhodný odpad obsahujúci azbest sa môžu uložiť na skládku iného ako nebezpečného 
odpadu v súlade s článkom 6 písm. c) bodom iii) smernice 99/31/ES bez testovania. Grécke 
orgány sa tak domnievajú, že odpady uvedené v spoločnom ministerskom rozhodnutí 
z 5. júla 2011 sa teda môžu vyvážať na predmetnú skládku.  Orgány však neoznámili Komisii 
potrebné dôkazy na preukázanie, že plánovaná skládka môže byť skutočne zatriedená ako 
„skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“ v zmysle environmentálnych právnych 
predpisov EÚ, keďže ju len informovali, že trieda skládky bude uvedená v rozhodnutí 
o povolení prevádzky skládky, ktoré sa podľa gréckych právnych predpisov vydáva 
po uskutočnení stavebných prác, ale pred uvedením do prevádzky. Toto rozhodnutie však ešte 
nebolo vydané.  

Na tomto základe Komisia nemá k dispozícii dostatočné prvky na uistenie sa, že predmetná 
skládka bude určená výhradne na odpad, ktorý nie je nebezpečný (v ministerskom rozhodnutí 
sa potvrdzuje, že na skládku sa bude prijímať „najmä azbestový odpad“, z čoho vyplýva, 
že by sa mohli prípadne prijímať aj ďalšie neurčené odpady). Z neistoty v súvislosti 
s povahou ďalšieho odpadu, ktorý sa bude môcť prijímať, takisto vyplýva pochybnosť 

                                               
1 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27 – 49.
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o primeranom alebo neprimeranom charaktere postupu informovania verejnosti 
a konzultovania s ňou, ktorý sa uskutočnil. 

Komisia sa s cieľom objasniť tieto body, ale aj zohľadniť určité prvky oznámené 
predkladateľmi petície prostredníctvom ich listu z 8. decembra 2011 (napr. upozornenie 
na možné porušenie smernice 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia1), druhýkrát obrátila na grécke orgány. 

Napokon, odpoveď gréckych orgánov umožnila objasniť tretí bod týkajúci sa plánovaných 
opatrení, pokiaľ ide o kontrolu plynov. Odpady, ktoré budú prijaté na skládku, totiž 
nespôsobujú tvorbu plynov. Na druhej strane sa stanovili primerané opatrenia s cieľom 
vyhnúť sa prípadnému znečisteniu ovzdušia azbestovým prachom. 

Závery

Komisia sa druhýkrát obrátila na grécke orgány s cieľom:

a) získať dodatočné objasnenia, pokiaľ ide o triedu skládky a povahu odpadov, ktoré sa na ňu 
budú vyvážať;

b) ubezpečiť sa, či sa postup informovania verejnosti a konzultovania s ňou uskutočnil 
primeraným spôsobom; 

c) overiť, či boli splnené povinnosti vyplývajúce zo smernice 2008/1/ES. 

7. Revidovaná odpoveď Komisie (REV. IV) doručená 27. novembra 2012

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom oznámení, Komisia sa obrátila na grécke orgány, 
aby získala dodatočné objasnenia k predmetnému projektu. 

Z odpovedí gréckych orgánov vyplýva, že projekt výstavby tejto „skládky pre priemyselný 
odpad“ („Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων“), na ktorú sa bude prijímať 
predovšetkým odpad obsahujúci azbestový cement, sa považuje za miesto zneškodňovania 
nebezpečného odpadu, aj keď podľa smernice 99/31/ES a bodu 2.3.3 rozhodnutia Rady 
2003/33/ES (ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu 
podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES2) stavebné materiály, ktoré obsahujú 
azbest, a ďalší vhodný odpad obsahujúci azbest sa môžu uložiť na skládku iného ako 
nebezpečného odpadu bez testovania. 

Z rôznych dokumentov predložených gréckymi orgánmi však vyplýva, že rozsah projektu sa 
rozšíril. Podľa posúdenia vplyvov na životné prostredie sa totiž projekt týka skládkovania 
azbestového cementu (αμιαντοτσιμέντο) pochádzajúceho najmä zo zariadení DEH 
(energetickej spoločnosti) v oblasti. Na tomto základe sa uskutočnil postup informovania 
verejnosti a konzultovania s ňou podľa povinností vyplývajúcich zo smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 

                                               
1

Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
2 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27 – 49.
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verejných a súkromných projektov na životné prostredie1. V spoločnom ministerskom 
rozhodnutí z 5. júla 2011, ktorým sa schvaľujú environmentálne podmienky projektu, sa však 
potvrdzuje, že projekt sa týka najmä skládkovania odpadov obsahujúcich azbestový cement 
zo zariadení DEH v oblasti, ako aj z ďalších verejných budov (ako sú školy, nemocnice atď.). 
Z toho vyplýva, že na predmetnú skládku by sa mohol prípadne prijímať aj ďalší neurčený 
odpad. Zdá sa teda, že verejnosť bola informovaná a konzultovalo sa s ňou o projekte, ktorý 
sa potom podstatne zmenil. 

Komisia tiež poznamenáva, že po odvolaní podanom na Štátnej rade s cieľom dosiahnuť 
pozastavenie vykonávania spoločného ministerského rozhodnutia sa spoločnosť DEH 
(prevádzkovateľ projektu) 4. apríla 2012 dobrovoľne rozhodla pozastaviť všetky stavebné 
práce na 12 mesiacov.

Napokon, pokiaľ ide o smernicu 2008/1/ES, z odpovedí gréckych orgánov sa zdá, že 
povinnosti vyplývajúce zo smernice boli splnené.

Záver

Komisia bude ďalej skúmať túto vec v rámci nového konania o porušení povinnosti s cieľom 
dohliadnuť na to, aby Grécko plne dodržiavalo povinnosti, ktoré vyplývajú zo smernice 
2011/92/EÚ.

8. Revidovaná odpoveď Komisie (REV. V) doručená 31. októbra 2014

Ako už bolo oznámené v predchádzajúcom oznámení, Komisia začala nové konanie 
o porušení povinnosti (2012/2230), keďže sa domnieva, že Grécko nesplnilo povinnosti 
vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie2. 
Dňa 22. februára 2013 Komisia zaslala Grécku formálnu výzvu, lebo usúdila, že projekt 
výstavby skládky odpadov v meste Megalopoli bol (v štádiu spoločného ministerského 
rozhodnutia z 5. júla 2011, ktorým sa schvaľujú environmentálne podmienky projektu) 
po dokončení postupu konzultovania s verejnosťou podstatným spôsobom zmenený.

Komisia tiež poznamenáva, že po odvolaní podanom na Štátnej rade s cieľom dosiahnuť 
pozastavenie vykonávania spoločného ministerského rozhodnutia sa spoločnosť DEH 
(prevádzkovateľ projektu) 4. apríla 2012 dobrovoľne rozhodla pozastaviť všetky stavebné 
práce na 12 mesiacov. Toto rozhodnutie spoločnosti DEH bolo obnovené a bude platné, kým 
nebude vydané rozhodnutie Štátnej rady. Treba tiež zdôrazniť, že bol tiež podaný ďalší 
opravný prostriedok, ktorého cieľom je dosiahnuť zrušenie unáhleného ministerského 
rozhodnutia.

Je potrebné tiež pripomenúť, že predmetný projekt je zahrnutý do akčného plánu 
predloženého vládou Helénskej republiky v rámci veci 2003/2187 (týkajúcej sa nakladania 
s nebezpečnými odpadmi v Grécku) a mal by prispieť k splneniu rozsudku C-286/08.

Záver

                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21.
2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21.
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Komisia pred preskúmaním ďalších krokov v konaní o porušení povinnosti počká na vydanie 
rozhodnutia Štátnej rady. 


