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Люксембург, 4 юли 2018 г.
Решение по дело C-626/16
Комисия/Словакия
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Поради забавата си да приложи правото на Съюза в областта на депонирането
на отпадъци Словашката република е осъдена да заплати еднократно платима
сума в размер на един милион евро и периодична имуществена санкция в
размер на 5 000 EUR за всеки ден забава
В решение от 2013 г. Съдът вече е установил за първи път, че Словакия не е изпълнила
задълженията си
В решение от 25 април 2013 г.1 Съдът е постановил, че като е разрешила експлоатацията на
депото за отпадъци Žilina — Považský Chlmec (Словакия) без план за подобряване на
условията в депото и при липсата на окончателно решение относно продължаването на
експлоатацията въз основа на одобрен план за подобряване на условията, Словакия не е
изпълнила своите задължения по Директивата относно депонирането на отпадъци2.
Тъй като счита, че Словакия все още не е приела необходимите мерки, за да изпълни
решението от 2013 г., през 2016 г. Комисията решава да предяви пред Съда втори иск
срещу тази държава за установяване на неизпълнение на задължения, като иска налагането
на имуществени санкции.
В постановеното днес решение Съдът установява, че Словакия не е приела всички
необходими мерки за изпълнението на решението от 2013 г., за да спази задълженията
си по директивата. Всъщност при изтичането на предоставения в издаденото от Комисията
официално уведомително писмо срок, а именно на 21 януари 2014 г., все още не е било
прието окончателно решение за продължаването на експлоатацията на въпросното депо
или за неговото закриване.
Съдът счита, че тъй като в продължение на пет години не е било прието окончателно
решение за закриването на цялото въпросно депо и тъй като не е пристъпено към
окончателното закриване на депото в съответствие с директивата3, осъждането на
Словашката република да заплати периодична имуществена санкция представлява
подходящо финансово средство, за да се гарантира пълното изпълнение на съдебното
решение от 2013 г. Освен това, независимо от локалния характер на установеното
нарушение, неизпълнението от страна на Словакия на задълженията ѝ по директивата може
да окаже въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
При все това Съдът счита, че следва да се вземат предвид последователните усилия на
Словакия да осигури изпълнението на решението от 2013 г., както и нейното сътрудничество
с Комисията в хода на досъдебната процедура и обстоятелството, че от 7 януари 2014 г.
експлоатацията на въпросното депо е прекратена.
При тези условия Съдът приема, че е подходящо да осъди Словакия да заплати към
бюджета на Съюза периодична имуществена санкция в размер на 5000 EUR за всеки
ден забава при прилагането на необходимите мерки за изпълнението на решението от
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2013 г., като тази периодична имуществена санкция се дължи от днес до пълното
изпълнение на решението от 2013 г.
Освен това Съдът счита, че е целесъобразно да осъди Словакия да заплати към бюджета
на Съюза еднократно платима сума в размер на един милион евро, за да се
предотврати по ефективен начин повтарянето в бъдеще на подобни нарушения на правото
на Съюза.
ЗАБЕЛЕЖКА: Искът за установяване на неизпълнение на задължения, насочен срещу държава
членка, която не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Съюза, може да бъде
предявен от Комисията или от друга държава членка. Ако Съдът установи неизпълнението,
съответната държава членка трябва да се съобрази с решението във възможно най-кратък срок.
Когато Комисията прецени, че държавата членка не се е съобразила със съдебното решение, тя
може да предяви нов иск, като поиска налагане на имуществени санкции. В случай обаче, че
Комисията не е уведомена за мерките по транспониране на дадена директива, по нейно предложение
от Съда могат да бъдат наложени санкции на етапа на първото съдебно решение.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.
За допълнителна информация се свържете с Нанчо Нанчев  (+352) 4303 4293.
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