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Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je skládkovanie najmenej
vhodným spôsobom nakladania s odpadmi. Z uvedeného dôvodu je
potrebné obmedziť ho na nevyhnutné minimum. Tam, kde sa odpad
skládkuje, musí byť skládkovanie vykonávané v súlade s požiadavkami
Smernice 1999/31/EC o skládkach odpadov.
Prijímanie odpadu na skládku je stanovené štandardným postupom, ktorý
zahŕňa úpravu odpadu na vylúčenie akékoľvek rizika. Keďže niekedy sa
tieto požiadavky na úpravu odpadu pred skládkovaním nezohľadňujú, je
účelom tohto IMPEL projektu výmena skúseností a vedomostí pri
spoločných kontrolách inšpektorov v rôznych členských štátoch. Tento
spôsob výmeny skúseností a vedomostí je pozitívne prijímaný členskými
štátmi.
Právne predpisy
Smernica Rady 1999/31/EC o skládkach odpadov nastavila požiadavky
pre projektovanie, schvaľovanie a prevádzku skládok, ako aj postupy ich
uzatvárania a následnej starostlivosti po rekultivácii skládok.
Rozhodnutie Rady č. 2003/33/ES v súlade so zásadami uvedenými v
smernici 1999/31/ES stanovuje kritéria a postupy pre prijímanie odpadov
na skládky, limitné hodnoty pre vylúhovateľnosť odpadov pre príslušnú
triedu skládok odpadu.
Členské štáty musia zabezpečiť, aby existujúce skládky, ktoré nie sú
v súlade s ustanoveniami smernice a smernice Rady, neboli ďalej
prevádzkované.
Počas posledných rokov bolo síce vyvinuté úsilie, aby boli splnené
stanovené zákonné požiadavky, ale Európskou komisiou riešené prípady
porušenia práva, sťažností a petícii ukazujú, že v implementácii ešte
existujú viaceré nedostatky.
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Podľa článku 6 Smernice Rady č.1999/31/ ES môže byť na skládku uložený
iba odpad, ktorý bol podrobený predúprave. Rozsudok Malagrotta
(Európskeho súdneho dvora z 15. októbra 2014 vo veci C-323/13) potvrdil
princíp Smernice o skládkach odpadov, že všetok odpad, ktorý je možné
predupraviť, musí byť pred uložením na skládku upravený. Navyše je
ustanovené, že členské štáty nemôžu aplikovať akýkoľvek spôsob
predúpravy, ale musia nájsť a implementovať najvhodnejší spôsob
predúpravy, aby v maximálnej možnej miere minimalizovali negatívne
dopady na životné prostredie a zdravie ľudí.
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Do projektu „IMPEL – Skládky“ je zapojených 18 členských štátov s 35
odborníkmi, ktorí pracujú na rôznych stupňoch verejnej správy v oblasti
životného prostredia. Rôzne zručnosti a skúsenosti podporujú zabezpečenie
súladu s environmentálnymi predpismi v troch zložkách:
1. zosúladenie postupu zo strany verejných orgánov
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2. súlad pri kontrolnej činnosti (t.j. environmentálnych a iných kontrolách),
3. vymáhateľnosť práva.
Zabezpečenie rovnakého postupu zo strany členských štátov je dôležité pre
účinnú implementáciu environmentálnych právnych predpisov.
Výsledkom projektu v roku 2016 bolo vydanie metodickej príručky pre
postup environmentálnych kontrol vykonávaných na skládkach a analýza
nedostatkov implementácie Smernice o skládkach odpadov v členských
štátoch.
Očakávaný výstup
Zámerom projektu je výmena skúseností a postupov pri vykonávaní
environmentálnych kontrol na skládkach odpadu a v zariadeniach na
predúpravu odpadov a tým zvyšovania zručností a znalostí pri týchto
kontrolách, čoho účelom je v konečnom dôsledku lepšia implementácia
Smernice o skládkach odpadov, a to najmä v oblastiach:


Podpora spolupráce a koordinácie medzi rôznymi kontrolnými
orgánmi, s použitím dotazníku a metodickej príručky (vytvorených
v minulých rokoch) k vedeniu spoločnej environmentálnej
kontroly;



Identifikácia osvedčených postupov, kritérií
predúpravy odpadu pred jeho skládkovaním;



Spätná väzba a informácie posielané „tvorcom legislatívy“ o
účinnosti rôznych prístupov a postupov v oblasti povoľovania
skládok a environmentálnych kontrol na skládkach v členských
krajinách IMPEL-u;



Spätná väzba na základe zistených rozdielov v procese predúpravy
odpadov pred skládkovaním;



Spolupráca (a vzájomná pomoc) medzi členskými štátmi IMPEL-u,
s cieľom dosiahnuť jednotný spôsob kontroly a vymožiteľnosti
práva.
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