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Rozsudek ve věci C-626/16
Komise v. Slovensko

Tisk a informace

Slovensku se ukládá povinnost zaplatit paušální částku ve výši jeden milion eur
a penále ve výši 5 000 eur za každý den prodlení za to, že nerespektovalo unijní
právní úpravu o skládkách odpadů
To, že Slovensko nesplnilo povinnosti, Soudní dvůr poprvé konstatoval v rozsudku z roku 2013
Rozsudkem ze dne 25. dubna 20131 Soudní dvůr rozhodl, že Slovenská republika tím, že povolila
provozování skládky odpadů Žilina – Považský Chlmec bez plánu úprav a bez konečného
rozhodnutí o jejím dalším provozování na základě schváleného plánu úprav, nesplnila povinnosti,
které pro ni vyplývají ze směrnice o odpadech2.
Komise konstatovala, že Slovensko stále nepřijalo opatření nezbytná k tomu, aby vyhovělo
rozsudku z roku 2013, a proto se v roce 2016 rozhodla podat proti tomuto státu k Soudnímu dvoru
druhou žalobu pro nesplnění povinnosti a požadovala, aby mu byly uloženy peněžní sankce.
V rozsudku z dnešního dne Soudní dvůr konstatuje, že Slovensko nepřijalo všechna opatření
nezbytná k vyhovění rozsudku z roku 2013, aby byly splněny povinnosti, které má na základě
směrnice. Do uplynutí lhůty určené ve výzvě Komise, tj. dne 21. ledna 2014, totiž nebylo přijato
konečné rozhodnutí o dalším provozování dotčené skládky či o jejím uzavření.
Vzhledem k tomu, že konečné rozhodnutí ohledně uzavření dotčené skládky nebylo přijato po
dobu pěti let a provoz skládky nebyl ukončen v souladu se směrnicí3, Soudní dvůr má za to, že
uložení penále Slovenské republice je vhodným finančním nástrojem k zajištění toho, že zcela
splní povinnosti vyplývající z rozsudku z roku 2013. Bez ohledu na lokální povahu zjištěného
porušení může mít nesplnění povinnosti, kterou Slovenská republika má na základě směrnice,
důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví.
Soudní dvůr nicméně konstatuje, že je třeba zohlednit úsilí, které Slovensko vyvinulo, aby vyhovělo
rozsudku z roku 2013, jakož i to, že s Komisí spolupracovalo ve fázi před zahájením soudního
řízení, a to, že provoz dotčené skládky byl ukončen od 7. ledna 2014.
Za těchto podmínek Soudní dvůr považuje za vhodné uložit Slovensku povinnost zaplatit na účet
Unie penále ve výši 5 000 eur za každý den prodlení s přijetím opatření nezbytných ke splnění
povinností vyplývajících z rozsudku z roku 2013, a to od dnešního data do dne splnění povinností
vyplývajících z rozsudku z roku 2013.
Soudní dvůr dále považuje za vhodné uložit Slovensku povinnost zaplatit na účet Unie paušální
částku ve výši jeden milion eur za účelem účinného předcházení takovému porušování unijního
práva v budoucnu.
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UPOZORNĚNÍ: Žaloba pro nesplnění povinnosti, směřující proti členskému státu, který nesplnil své
povinnosti vyplývající z práva Unie, může být podána Komisí nebo jiným členským státem. Jestliže Soudní
dvůr rozhodne, že došlo k nesplnění povinnosti, dotyčný členský stát je povinen vyhovět rozsudku v co
nejkratší lhůtě.
Dojde-li Komise k názoru, že členský stát rozsudku nevyhověl, může podat novou žalobu s návrhem na
uložení peněžitých sankcí. V případě, že Komisi nebyla sdělena opatření k provedení směrnice, však Soudní
dvůr může na návrh Komise uložit sankce již ve stadiu prvního rozsudku.
Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.
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