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Presă și informare

Întrucât a întârziat să pună în aplicare dreptul Uniunii privind depozitele de deșeuri,
Slovacia este obligată la plata unei sume forfetare de un milion de euro și a unei
penalități cu titlu cominatoriu de 5 000 de euro pe zi de întârziere
Curtea constatase deja o primă încălcare a obligațiilor de către Slovacia într-o hotărâre din 2013
Prin Hotărârea din 25 aprilie 20131, Curtea de Justiție a statuat că, întrucât a permis exploatarea
depozitului de deșeuri Žilina – Považský Chlmec (Slovacia) fără un plan de amenajare și în lipsa
unei decizii definitive privind continuarea exploatării pe baza unui plan de amenajare aprobat,
Slovacia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind depozitele de
deșeuri2.
Apreciind că Slovacia încă nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma Hotărârii din 2013,
Comisia a decis, în 2016, să introducă în fața Curții o a doua acțiune în constatarea neîndeplinirii
obligațiilor împotriva acestei țări, solicitând impunerea unor sancțiuni pecuniare.
În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea constată că Slovacia nu a luat toate măsurile necesare
pentru executarea Hotărârii din 2013 în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul
directivei. Astfel, la expirarea termenului stabilit în scrisoarea de punere în întârziere emisă de
Comisie, și anume 21 ianuarie 2014, nu fusese adoptată nicio decizie definitivă cu privire la
continuarea exploatării sau la închiderea depozitului de deșeuri în cauză.
Curtea apreciază că, în măsura în care, într-o perioadă de cinci ani, nu a fost adoptată o decizie
definitivă cu privire la închiderea întregului depozit de deșeuri în cauză și nu s-a efectuat
închiderea definitivă a depozitului de deșeuri în conformitate cu directiva3, obligarea Slovaciei la
plata unei penalități cu titlu cominatoriu constituie un mijloc financiar adecvat pentru a asigura
executarea completă a Hotărârii din 2013. În plus, în pofida caracterului localizat al încălcării
obligațiilor, nerespectarea de către Slovacia a obligațiilor sale conform directivei poate avea efecte
asupra mediului și a sănătății umane.
Cu toate acestea, Curtea consideră că trebuie luate în considerare eforturile succesive ale
Slovaciei de a asigura o punere în aplicare a Hotărârii din 2013, precum și cooperarea sa cu
Comisia în cadrul procedurii precontencioase și faptul că s-a pus capăt, începând cu 7 ianuarie
2014, exploatării depozitului de deșeuri în cauză.
În aceste condiții, Curtea consideră oportună obligarea Slovaciei la plata, către bugetul Uniunii, a
unei penalități cu titlu cominatoriu de 5 000 de euro pe zi de întârziere în punerea în aplicare a
măsurilor necesare pentru a se conforma Hotărârii din 2013, această penalitate fiind datorată
începând de azi până la executarea completă a Hotărârii din 2013.
În plus, Curtea consideră adecvată obligarea Slovaciei la plata, către bugetul Uniunii, a unei sume
forfetare de un milion de euro pentru a preveni în mod efectiv repetarea pe viitor a unor încălcări
similare a dreptului Uniunii.
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MENȚIUNE: O acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, care este îndreptată împotriva unui stat
membru care nu își respectă obligațiile care decurg din dreptul Uniunii, poate fi formulată de către Comisie
sau de către un alt stat membru. În cazul în care Curtea de Justiție constată neîndeplinirea obligațiilor, statul
membru în cauză trebuie să se conformeze de îndată hotărârii pronunțate.
În cazul în care consideră că statul membru nu s-a conformat hotărârii, Comisia poate introduce o nouă
acțiune prin care să solicite aplicarea unor sancțiuni pecuniare. Cu toate acestea, în situația în care nu au
fost comunicate Comisiei măsurile de transpunere a unei directive, Curtea poate aplica sancțiuni, la
propunerea Comisiei, de la stadiul primei hotărâri.
Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.
Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.
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