
CM\1039645SK.doc PE541.580v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre petície

31.10.2014

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1710/2013, ktorú predkladá Kyriakos Gkikas, grécky štátny 
príslušník, o skládke odpadu vo Fyli a jej vplyve na životné prostredie a 
zdravie miestnych obyvateľov

Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na skutočnosť, že skládka odpadu vo Fyli, ktorá sa využíva už 
53 rokov, spôsobuje veľmi vážne zdravotné problémy miestnemu obyvateľstvu všetkých 
vekových kategórií (vrátane kožných chorôb a rakoviny) a tým sociálne, rodinné a finančné 
problémy. Chce vedieť, či grécke orgány urobili nejaké opatrenia na ochranu zdravia ľudí, 
ktorých skládka odpadu ovplyvňuje, či skládku zatvorili, zabránili vzniku novej nelegálnej 
skládky a renovovali oblasť z environmentálneho a archeologického hľadiska. Vyjadruje 
obavy z nedostatočného toxikologického a epidemiologického pozorovania a neschopnosti 
zaviesť najlepšie celosvetové postupy týkajúce sa nakladania s odpadom. Chce tiež vedieť, 
prečo EÚ pokračuje vo financovaní takých obrovských skládok zmiešaného odpadu a žiada 
okamžité a konečné zatvorenie uvedenej skládky, dialóg na miestnej úrovni o prevencii a 
obnove a aby orgány uskladňovali odpad spôsobom, ktorý je vo verejnom záujme a pod 
dôkladnou a nepretržitou kontrolou.

Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 13. júna 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

Odpoveď Komisie doručená 31. októbra 2014

Komisia si je vedomá výziev, ktoré má Grécko pred sebou v oblasti odpadového 
hospodárstva. V súvislosti s nevykonaním predchádzajúceho rozhodnutia o nelegálnych 



PE541.580v01-00 2/3 CM\1039645SK.doc

SK

skládkach odpadu sa Komisia 21. februára 2013 rozhodla odkázať krajinu späť na Súdny 
dvor. V roku 2005 Súdny dvor rozhodol, že Grécko neurobilo dostatočné opatrenia na 
zatvorenie a renováciu všetkých nelegálnych skládok prevádzkovaných v krajine, a keďže sa 
ani po deviatich rokoch po rozhodnutí nedosiahol uspokojivý pokrok, Komisia požiadala súd, 
aby Grécku udelil finančné pokuty.   Generálna advokátka 4. septembra 2014 uverejnila svoje 
stanovisko k prípadu a tiež požiadala Súdny dvor o udelenie finančných pokút Grécku. 

Vyššie uvedený prípad sa týka nekontrolovanej prevádzky zariadení na spracovanie odpadov, 
ktoré nemajú povolenia na takéto spracovanie (akou je aj skládka odpadu vo Fyli) a ktoré sú 
údajne prevádzkované bez toho, aby sa pri tom dodržiavali podmienky ochrany životného 
prostredia ("Περιβαλλοντικοί Οροι" v gréčtine) uvedené v ich povoleniach na prevádzku.

V oblasti životného prostredia prijala Európska únia značný počet smerníc obsahujúcich 
minimálne požiadavky. Je však nutné poznamenať, že Európska komisia nemá právomoc 
vykonávať v členských štátoch kontroly na mieste, aby preskúmala súlad so smernicami EÚ v 
oblasti životného prostredia. Členské štáty majú povinnosť transponovať smernice EÚ v 
oblasti životného prostredia do vnútroštátnych právnych predpisov a na konkrétne situácie sa 
preto uplatňujú práve tieto predpisy; následne príslušné vnútroštátne orgány majú 
zodpovednosť za primerané presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa 
transponujú právne predpisy EÚ v oblasti odpadov. Navyše, členské štáty majú povinnosť 
poskytnúť dostatočné opravné prostriedky na zabezpečenie účinnej právnej ochrany v 
oblastiach regulovaných právnymi predpismi EÚ1.

Komisia poskytuje gréckym orgánom technickú pomoc pri úplnom zosúlaďovaní 
vnútroštátnej legislatívy s právnymi predpismi EÚ v oblasti odpadov a pozorne sleduje 
situáciu v tejto oblasti nielen v Grécku ako takom, ale aj prevádzku skládky odpadu vo Fyli, 
ktorá je najväčšou v krajine. Z toho dôvodu bol nedávno otvorený nový spis pre projekt EU 
Pilot. Cieľom tohto spisu je okrem iného sledovanie pokroku, ktorý bol dosiahnutý 
príslušnými orgánmi pri vykonávaní rôznych odporúčaní inšpektorov.

Je potrebné zdôrazniť, že na skládke odpadu vo Fyli sú príslušnými národnými službami 
pravidelne vykonávané inšpekcie na mieste s cieľom sledovať súlad s právnymi predpismi EÚ 
a vnútroštátnou legislatívou v oblasti odpadov a prevádzkovateľovi skládky odpadu sú 
udeľované pokuty a adresované odporúčania.

V minulosti bolo možné z fondov EÚ financovať akýkoľvek typ zariadenia na spracovanie 
odpadu, vrátane skládok odpadu pod podmienkou, že boli v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi EÚ. Útvary Európskej komisie dostali od gréckych orgánov záverečné dokumenty 
týkajúce sa projektu Kohézneho fondu 2000 – 2006 s názvom Zriadenie druhej skládky 
odpadu v západnej Atike vo Fyli. Na základe týchto dokumentov útvary Komisie rozhodli, že 
projekt splnil všetky požiadavky potrebné na to, aby bola uvoľnená posledná platba. Tým je 
projekt zaplatený a uzavretý.

Takýto prístup bol odôvodnený potrebou zabránenia nekontrolovanému zbavovaniu sa 
odpadu. V novom finančnom období (2014 – 2020) bude financovanie skládok odpadu možné 
iba v prípade, že budú súčasťou integrovaného zariadenia na spracovanie odpadu (okrem 
skládok odpadu nachádzajúcich sa na ostrovoch). Grécke orgány navyše budú musieť 

                                               
1 Článok 19 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii.
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vypracovať vierohodný akčný plán, aby splnili ciele v oblasti rozptýlenia skládok odpadu a 
recyklácie, ako nevyhnutných podmienok pre získanie prostriedkov z kohéznych fondov EÚ.

Závery

Komisia bude pokračovať v sledovaní situácie vo Fyli a opatrení, ktoré uskutočňujú grécke 
orgány nielen v súvislosti so zabezpečením fungovania skládky, ale aj vytvorením vhodnej 
siete integrovaných zariadení na spracovanie odpadu pre prípad, že skládka odpadu vo Fyli 
naplní svoju kapacitu. Komisia na tento účel použije všetky dostupné prostriedky, vrátane 
finančných nástrojov, a poskytne Grécku technické odborné znalosti.


