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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0573/2011, ktorú predkladá Konstantinos Papadigenopoulos, grécky 
štátny občan, spolu s 2 220 podpismi, o závažných chybách a opomenutiach 
pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v prípade projektu výstavby 
skládky odpadov v Mavro Vouno Grammatikou a o porušení európskych 
predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vysvetľuje, že v súvislosti so skládkou v blízkosti Mavro Vouno 
Grammatikou na východe Atiky došlo pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
k závažným chybám a opomenutiam. Projekt získal podporu z Kohézneho fondu (rozhodnutie 
C(2004)5509), realizácia sa však oneskorila pre sťažnosť obyvateľov na gréckom najvyššom 
súde. Podľa predkladateľa petície sa malo v tejto veci porušiť niekoľko právnych predpisov 
Európskej únie, predovšetkým smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej 
politiky, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd 
pred znečistením a zhoršením kvality, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES 
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie a smernica Rady 
85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie. Žiada preto Európsky parlament, aby zasiahol a projekt zastavil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. septembra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 16. decembra 2011)
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Predkladateľ petície odsudzuje projekt výstavby skládky odpadov v regióne východnej Atiky, 
konkrétnejšie v Mavro Vouno, v obci Grammatiko. Podľa predkladateľa petície má projekt 
porušovať ustanovenia environmentálnych právnych predpisov EÚ (najmä smerníc 99/31/ES1

o skládkach odpadov, 2008/98/ES2 o odpade a 85/337/EHS3 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie). Navyše, stále podľa predkladateľa 
petície, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) uskutočnené pre tento projekt má 
obsahovať zjavne nesprávne posúdenia zo strany gréckych orgánov.

a. Chronologický prehľad opatrení Komisie v súvislosti s projektom skládky Grammatiko 

Komisia chce v prvom rade poznamenať, že za posledné roky prijala veľké množstvo 
sťažností a inej korešpondencie, ktoré sa týkali projektu výstavby skládky odpadov 
v Grammatiko. Spomenuté sťažnosti podal predkladateľ petície a ďalší sťažovatelia, ktorých 
mená sú uvedené v dokumentácii predloženej spolu s petíciou, a ktorých zastupuje 
predkladateľ petície. Predkladateľ petície poslal 8. apríla 2011 sťažnosť aj Komisii. Komisia 
ho listom z 9. septembra 2011 informovala, že environmentálne právne predpisy EÚ neboli 
porušené (pre dôvody, ktoré uvedieme v nasledujúcich odsekoch). Prípad bol uzavretý pre 
chýbajúcu odpoveď zo strany sťažovateľa. 

Treba tiež poznamenať, že Komisia už v minulosti konala na základe dvoch sťažností v dvoch 
prípadoch porušenia predpisov v danej veci: prvýkrát v roku 2004 a druhýkrát v roku 2008, 
aby overila, či si Helénska republika plní povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. 
Komisia dospela k záveru, že environmentálne právo EÚ (a najmä smernice 85/337/EHS 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, 
99/31/ES o skládkach odpadov, 75/442/EHS zmenenej smernicou 91/156/EHS o odpadoch4) 
nebolo nijakým spôsobom porušené, a preto sa rozhodla konanie v prípadoch zastaviť 
rozhodnutiami zo 16. marca 2005 a 5. júna 2008. 

Ďalej treba uviesť, že 30. marca 2011 a po prijatí sťažnosti sa európsky ombudsman rozhodol 
pre otvorenie prípadu (432/2011/ANA). Tento prípad bol uzavretý 1. augusta 2011. 
Ombudsman vo svojom rozhodnutí o uzavretí5 prípadu informoval sťažovateľa, že „I intend 
to transfer a copy of the complaint file to the European Parliament's Committee on Petitions. 
The copy of the file will include the Ombudsman's internal summary of the complaint and the 
Commission's submissions.“ Komisia preto nemá v úmysle vracať sa podrobne ku všetkým 
prvkom odpovede odoslanej európskemu ombudsmanovi.

b. Neexistencia porušenia environmentálnych právnych predpisov EÚ

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). Treba spresniť, že aj keď sa v environmentálnych právnych predpisoch EÚ 
uprednostňujú iné postupy, v žiadnom prípade sa členským štátom nezakazuje rozhodnúť sa 
pre skládkovanie. Vybudovanie skládky však musí podliehať environmentálnemu 

                                               
1 Ú. v. ES 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 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.
4 Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32 – 37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark. 
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posudzovaniu podľa smernice 85/337/EHS. V smernici sa však Komisii neukladá povinnosť, 
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 posúdenia1). To všetko 
patrí do pôsobnosti orgánov členských štátov. 

Je vhodné poznamenať, že podľa smernice 2008/98/ES je rozhodovanie o úrovni 
(vnútroštátnej, okresnej, regionálnej) plánovania nakladania s odpadmi úlohou vnútroštátnych 
orgánov, ktorým sa súčasne ponecháva priestor na posúdenie metód a miest skládok. Komisia 
toto všetko kontrolovať nemôže. V prípade regiónu Atika sa rozhodlo o regionálnom 
plánovaní nakladania s odpadmi na základe prijatého zákona 3164/2003, ktorým sa schválili 
vyhovujúce miesta na zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Medzi týmito miestami sa 
nachádza aj Grammatiko.

V tomto prípade bol projekt podrobený posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
smernice 85/337/EHS a postupy v nej stanovené sa dodržali. Na konci procesu posudzovania 
vplyvov sa prijalo spoločné ministerské rozhodnutie 136945/5.12.2003, ktorým sa schválili 
environmentálne podmienky. Treba uviesť, že verejnosť bola informovaná a mohla vyjadriť 
svoje stanovisko ešte pred konečným schválením projektu. Okrem toho príslušné orgány 
informovali verejnosť po schválení projektu a poskytli jej všetky potrebné informácie. 
Predkladateľ petície a všetky ostatné zainteresované osoby sa teda mohli zúčastniť a vyjadriť 
svoje stanovisko. 

V tejto fáze je potrebné pripomenúť, že v súvislosti s projektom výstavby skládky odpadov 
v Grammatiko boli podané dve žaloby. Prvá žaloba na grécku Štátnu radu (podaná obcou 
Grammatiko proti rozhodnutiu, ktorým sa schválili environmentálne podmienky projektu) 
bola zamietnutá 18. apríla 2007. Štátna rada sa domnievala, že posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie uskutočnené príslušnými orgánmi Helénskej republiky spĺňa kvalitatívne 
kritériá požadované vnútroštátnymi aj európskymi právnymi predpismi a umožňuje predísť 
a/alebo čeliť prípadným poruchám skládky, a preto nie je možné skonštatovať žiadne 
porušenie vnútroštátnych ani európskych predpisov. Projekt výstavby skládky odpadov 
v Mavro Vouno, v obci Grammatiko, sa prejednával na plenárnom zasadnutí gréckej Štátnej 
rady. Vnútroštátny sudca, ktorý je zároveň všeobecným sudcom zodpovedným za 
uplatňovanie práva EÚ, zamietol žalobu proti rozhodnutiu, ktorým sa schválili 
environmentálne podmienky projektu.

Druhú žalobu podala obec Grammatiko na Všeobecnom súde EÚ (vec T-13/08) s cieľom 
dosiahnuť zrušenie rozhodnutia Komisie C(2004) 5509 z 21. decembra 2004 týkajúceho sa 
priznania dotácie z Kohézneho fondu na projekt nazvaný „Výstavba skládky odpadov 
v zariadení na spracovanie a nakladanie s odpadmi na mieste nazvanom ‚Mavro Vouno 
Grammatikou‛ v severovýchodnej oblasti Atiky v Helénskej republike“. Uvedený súd žalobu 
zamietol. 

V tejto fáze je vhodné uviesť, že pokiaľ ide o rozhodnutie C(2004) 5509, ktorým Komisia 

                                               
1 Existencia hodnotení so závermi o možných vplyvoch projektu na životné prostredie, ktoré sa 
nezhodujú so závermi vyplývajúcimi z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), 
nepredstavuje zjavne nesprávne posúdenie.
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súhlasila so spolufinancovaním projektu výstavby skládky odpadov v Grammatiko, 
spolufinancovanie projektu je podmienené dodržaním určitých špecifických podmienok, ktoré 
boli zapracované do rozhodnutia o spolufinancovaní. 

Komisia mala v rámci rozhodnutia o spolufinancovaní projektu potrebné informácie, aby 
mohla zistiť porušenie environmentálnych predpisov a prijať vhodné opatrenia, ak by 
k takémuto porušeniu došlo. Keďže sa takéto porušenie nezistilo, uvedené rozhodnutie mohlo 
byť prijaté. Potvrdil to aj súd, ktorý zamietol žalobu snažiacu sa o zrušenie rozhodnutia 
Komisie. Okrem toho Komisia pri poslednej platbe pre tento projekt skontroluje vydanie 
povolenia pred začatím prevádzky zariadenia podľa článku 9 smernice 99/31/ES. Toto 
povolenie vydávané po inšpekcii miesta by malo zaručovať, že projekt funguje v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice, z čoho súčasne vyplýva, že boli prijaté všetky opatrenia 
týkajúce sa ochrany ovzdušia a vôd.

Pokiaľ ide o odkazovanie predkladateľa na smernicu 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd 
pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami1 (ako aj na novú smernicu 2006/118/ES 
o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality2), ktorá, podľa jeho 
vlastných slov, bola porušená v dôsledku znečistenia spôsobeného určitými vrtmi v morskom 
ekosystéme, Komisia chce najskôr poukázať na skutočnosť, že táto smernica sa vzťahuje len 
na podzemné vody a nie na morské prostredie. Aj napriek nesprávne uvádzanému právnemu 
základu chce Komisia zdôrazniť, že environmentálne podmienky schválené spoločným 
ministerským rozhodnutím a „potvrdené“ súdnym rozhodnutím (Štátnej rady) obsahujú 
záruky potrebné na predchádzanie akýmkoľvek škodám na životnom prostredí a/alebo na 
nápravu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na životné prostredie. Komisia chce v tejto fáze 
zopakovať, že porušenie právnych predpisov EÚ o odpadoch a vode by mohlo nastať iba 
vtedy, ak by skládka vo fáze prevádzky (táto fáza sa ešte nezačala) fungovala v rozpore 
s environmentálnym právom EÚ.

K téme údajného znečistenia morského ekosystému pri prácach na výstavbe skládky odpadov, 
ako tvrdí sťažovateľ, je potrebné uviesť, že inšpektori z oddelenia inšpekcie životného 
prostredia z gréckeho ministerstva životného prostredia po prijatých sťažnostiach zakročili 
a požiadali región Atika o vysvetlenia. Regionálne orgány všetky tvrdenia odmietli.
Spochybňujú najmä príčinnú súvislosť medzi znečistením morského ekosystému a prácami na 
výstavbe skládky odpadov a naznačujú iné možné príčiny, a to zničenie flóry po požiaroch 
v roku 2009. Podľa regionálnych orgánov sa inšpekcie na mieste vykonávajú takmer každý 
deň a dodnes sa nezistila žiadna odchýlka od schváleného posudzovania.

Pokiaľ ide o ostatné všeobecné tvrdenia predkladateľa petície týkajúce sa rizík vyplývajúcich 
z výstavby a prevádzky projektu (napr. znečistenie vodných zdrojov), možné porušenie 
smerníc o nakladaní s odpadmi a o ochrane vôd bude závisieť najmä od spôsobu, akým bude 
zariadenie fungovať, t. j. v súlade alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
environmentálnych právnych predpisov EÚ.

Záver

Komisia skúmala projekt výstavby skládky odpadov Mavro Vouno v Grammatiko už trikrát: 

                                               
1 Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43 – 48.
2 Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 – 31.
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prostredníctvom prípadov z rokov 2004 a 2008, ale tiež pred schválením rozhodnutia C(2004) 
5509 o spolufinancovaní projektu. Nezistilo sa žiadne porušenie environmentálnych právnych 
predpisov EÚ. Okrem toho už boli v súvislosti s projektom vydané dve súdne rozhodnutia 
súdov Spoločenstva. Grécka Štátna rada aj Všeobecný súd EÚ zamietli žaloby, ktoré podala 
obec Grammatiko a potvrdili platnosť projektu a rozhodnutia Komisie o jeho 
spolufinancovaní. K porušeniu environmentálnych právnych predpisov EÚ by mohlo 
prípadne dôjsť vo fáze prevádzkovania skládky, ak by fungovala v rozpore 
s environmentálnymi požiadavkami, ktoré tieto predpisy stanovujú, a v prípade porušenia 
udelených povolení.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 30. mája 2012)

Komisia stojí za svojou predchádzajúcou komunikáciou a znova by chcela potvrdiť chýbanie
akéhokoľvek porušenia environmentálnych právnych predpisov EÚ. Predmetný projekt už bol 
predmetom troch súdnych rozhodnutí súdov Spoločenstva. Grécka Štátna rada (v roku 2007 
a nedávno, 13. januára 2012) aj Všeobecný súd EÚ zamietli žaloby, ktoré podala obec 
Grammatiko. Grécka Štátna rada konštatovala platnosť postupu schvaľovania projektu, zatiaľ 
čo Všeobecný súd EÚ zamietol žiadosť o zrušenie rozhodnutia Komisie týkajúceho sa 
spolufinancovania projektu pre jej neprípustnosť. 

Dňa 18. januára 2012 však inšpektori z oddelenia inšpekcie životného prostredia vo svojej 
správe o inšpekcii poukázali na niektoré nedostatky alebo opomenutia pri posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, ktoré sa zistili pri realizácii projektu (napr. nedostatočne sa 
posúdila prítomnosť vodného toku v okolí projektu, nevykonalo sa žiadne dôkladné 
posúdenie úrovne seizmickej aktivity v oblasti...).

Na tomto základe bola podaná nová žaloba na súde prvého stupňa v Aténach. Tento súd 
rozhodol 28. februára 2012 o pozastavení prác až do 16. marca 2012, keď sa malo o prípade 
pojednávať. Dňa 16. marca 2012 sa rozhodlo o predĺžení pozastavenia prác až do 21. mája 
2012. 

Uvedené prvky však nijako neumožňujú zmenu pôvodného stanoviska Komisie. 

Komisia by chcela pripomenúť, že podľa smernice 2011/92/EÚ1 za kontrolu predmetu 
posudzovania vplyvu na životné prostredie zodpovedajú členské štáty. Okrem toho sa v tejto 
smernici nestanovuje žiadny systém kontroly schválených opatrení. V predmetnom prípade 
vykonali kontrolu inšpektori z oddelenia inšpekcie životného prostredia, aby overili, či 
realizácia projektu zodpovedá požiadavkám právnych predpisov. Keďže sa zistili nedostatky 
alebo opomenutia v porovnaní s informáciami dostupnými a posúdenými pri schvaľovaní, je 
na príslušných gréckych orgánoch, aby prijali potrebné opatrenia na nápravu 
(napr. preskúmanie udeleného povolenia). 

Navyše je potrebné uviesť, tak ako uviedol Súdny dvor už v mnohých prípadoch (napríklad 
v rozsudku z 19. januára 2010 vo veci C-555/07, odsek 48), že vnútroštátne súdy tiež môžu 
vykladať vnútroštátne právo v zmysle práva Spoločenstva a toto právo uplatňovať: 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
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„Z toho vyplýva, že uplatňujúc vnútroštátne právo, vnútroštátny súd, ktorý má podať jeho 
výklad, musí ho v čo v najväčšej možnej miere vykladať v zmysle znenia a účelu tejto 
smernice, aby bol dosiahnutý výsledok, ku ktorému táto smernica smeruje, a prispôsobiť sa 
tak článku 288 tretiemu odseku ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudky von Colson a Kamann, 
už citovaný, bod 26; Marleasing, už citovaný, bod 8; Faccini Dori, už citovaný, bod 26, ako 
aj Pfeiffer a i., už citovaný, bod 113). Požiadavka výkladu vnútroštátneho práva v súlade 
s právom Únie vyplýva zo systému zmluvy, ktorá tým umožňuje vnútroštátnemu súdu, aby 
v rámci svojich právomocí zabezpečil plnú účinnosť práva Únie pri rozhodovaní o spore 
(pozri v tomto zmysle rozsudok Pfeiffer a i., už citovaný, bod 114)“ (odsek 48 tohto 
rozsudku).

V tejto súvislosti Komisia uvádza, že toto stanovisko sa zhoduje so stanoviskom prijatým 
Európskym parlamentom, tak ako je uvedené v uznesení Európskeho parlamentu zo 6. júla 
2010 o výsledku rokovaní Výboru pre petície v roku 2009 (2009/2139 (INI)), v ktorého 
písmene (K°) sa stanovuje:

„K. keďže občania by mali byť oboznámení predovšetkým s tým, že – ako 
uznal európsky ombudsman v rozhodnutí z decembra 2009, ktorým sa 
uzatvorilo vyšetrovanie vo veci 822/2009/BU vs. Komisia – vnútroštátne 
súdne konania sú súčasťou vykonávania európskych právnych predpisov 
v členských štátoch a že Výbor pre petície sa nemôže zaoberať záležitosťami, 
ktoré sú predmetom vnútroštátnych súdnych konaní, ani preskúmavať 
výsledok takýchto konaní.“

V súvislosti s projektom výstavby skládky odpadov v Grammatiko boli vydané dve 
rozhodnutia gréckej Štátnej rady a jedno rozhodnutie Všeobecného súdu (všetky tri 
v prospech pokračovania projektu) a zároveň prebieha nové konanie na súde prvého stupňa 
v Aténach.

Komisia by súčasne chcela upozorniť na dokument Waste management in Europe: main 
problems and best practices (Odpadové hospodárstvo v Európe: hlavné problémy a najlepšie 
postupy) (PE 453.194), ktorý vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre 
vnútorné politiky Únie 15. septembra 2011 na žiadosť Výboru pre petície, a v ktorom sa 
v súvislosti so skládkou odpadov v Grammatiko konštatuje, že:

„Dostupné informácie naznačujú, že skládka odpadu Grammatiko a stredisko odpadového 
hospodárstva sú dôležitým pokusom čo najskôr znížiť vplyv neriadeného alebo zle riadeného 
nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie. 
(…) 

Na základe získaných informácií sa zdá, že orgány sa snažia nájsť a zaviesť najlepšie riešenie 
zložitého problému takým spôsobom, ktorý bude v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ. 
Dostupné informácie nepostačujú na vyvodenie záverov o tom, čo sa mohlo urobiť pre lepšie 
zapojenie a upokojenie miestneho obyvateľstva“.

Komisia by chcela napokon zdôrazniť, že samotná opozícia skupiny osôb alebo spoločenstva 
voči nejakému projektu, nech je akokoľvek dôrazná, neumožňuje postaviť tento projekt mimo 



CM\943023SK.doc 7/7 PE478.550v03-00

SK

zákon ani ignorovať už vydané súdne rozhodnutia. 

Záver 

V tejto fáze nie je možné zistiť žiadne porušenie environmentálnych právnych predpisov EÚ. 
Trikrát to potvrdili rozhodnutia gréckej Štátnej rady a Všeobecného súdu EÚ. Na druhej 
strane grécke orgány musia prijať nápravné opatrenia na vyriešenie nedostatkov a opomenutí, 
ktoré 18. januára 2012 zistili inšpektori z oddelenia inšpekcie životného prostredia. Prijatie 
takýchto opatrení bude overené aj prostredníctvom prebiehajúceho súdneho konania na súde 
prvého stupňa v Aténach. 

Porušenie právnych predpisov EÚ by mohlo nastať iba vtedy, ak by sa projekt začal v rozpore 
s požiadavkami týchto environmentálnych právnych predpisov.

5. Odpoveď Komisie (REV. II) (doručená 28. júna 2013)

Komisia na schôdzi z 25. apríla 2013 informovala Výbor pre petície, že obec Marathón 
podala na grécku Štátnu radu žiadosť o zrušenie projektu.

Dňa 21. mája 2013 grécke Štátna rada spomenutú žiadosť zamietla. Ide už o tretie 
rozhodnutie (po rozhodnutiach z rokov 2007 a 2012) tohto najvyššieho správneho súdu 
v prospech pokračovania projektu.

Záver

Posledné rozhodnutie gréckej Štátnej rady opäť potvrdzuje nielen stanovisko Komisie, pokiaľ 
ide o neexistenciu akéhokoľvek porušenia environmentálnych právnych predpisov EÚ, ale aj 
stanovisko Európskeho parlamentu vyjadrené v dokumente Generálneho riaditeľstva 
Európskeho parlamentu pre vnútorné politiky s názvom Waste-management in Europe: main 
problems and best practices (Odpadové hospodárstvo v Európe: hlavné problémy a najlepšie 
postupy) (PE 453.194) uvedené v predchádzajúcej komunikácii.


