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Udvalget for Andragender

23.3.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0199/2005 af António Marinho Teixeira, portugisisk statsborger, for "Associação 
dos Habitantes de Chamosinhos", om et miljøskadeligt projekt i São Pedro da Torre i Portugal

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de ansvarlige lokale myndigheder har givet tilladelse til et projekt med 
skadelig indvirkning på miljøet. Han understreger, at projektet, der ifølge andrageren skulle 
modtage EU-midler, breder sig ind over et naturreservat, og at det ikke har været genstand for 
nogen forudgående høringsprocedure og ikke har været offentligt tilgængeligt. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge sagen og sørge for, at de ansvarlige 
bliver stillet til regnskab for deres ulovlige handlinger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"I andragendet henvises til den skadelige indvirkning af et kontrolleret deponeringsanlæg, der 
blev opført i 1996/97 i São Pedro da Torre i Valença, Portugal. Der gøres opmærksom på, at 
projektet allerede dengang havde vakt stor modstand i befolkningen, navnlig fordi det ligger i 
et område, der efterfølgende skulle indlemmes i det nationale økologiske net, og fordi jorden 
ikke havde de nødvendige egenskaber og ifølge andragerne skulle være jord med kraftig 
nedsivning. I andragendet oplyses det ligeledes, at det nuværende kommunekontor har 
besluttet at foretage en undersøgelse af de forhold, der lå til grund for det tidligere 
kommunekontors beslutning af 30. april 1996 om at opføre deponeringsanlægget, og det er 
vedlagt en kopi af en kendelse afsagt af det portugisiske forvaltningsråd i januar 2004, som 
annullerer omtalte beslutning om at opføre anlægget.
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Begrundelsen for forvaltningsrådets omstødende kendelse er, at der var blevet begået en 
formel fejl, idet der forud for beslutningen om at give tilladelse til deponeringsanlægget ikke 
var blevet gennemført nogen offentlig høring, sådan som det kræves i portugisisk lovgivning.
Domstolen afviste de øvrige klagepunkters berettigelse, navnlig klagerne over den påståede 
manglende forudgående tilladelse fra andre statslige organer, deponeringsanlæggets placering 
og den manglende evaluering af projektets indvirkning på miljøet.

Det fremgår af andragendet, at deponeringsanlægget fortsat er i drift på trods af ovenstående 
kendelse til omstødelse af beslutningen om at opføre anlægget.

Ifølge artikel 9 i direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, som ændret ved direktiv 
91/156/EØF af 18. marts 19911, skal enhver virksomhed, som varetager bortskaffelse af 
affald, indhente en tilladelse fra den kompetente myndighed, som vedrører arten og mængden 
af affaldet, de tekniske forskrifter, de sikkerhedsmæssige forholdsregler, der skal træffes, 
bortskaffelsesstedet og behandlingsmetoden.

Det fremgår i øvrigt af artikel 14 i direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af 
affald2, at de nationale myndigheder senest den 16. juli 2002, for så vidt angår de 
deponeringsanlæg, der allerede var i drift på tidspunktet for direktivets gennemførelse, skal 
udarbejde en overgangsplan for anlægget, som omfatter visse forhold samt eventuelle 
udbedrende foranstaltninger, som de finder nødvendige for at opfylde kravene i direktivet 
med henblik på hurtigst muligt at beslutte, hvorvidt deponeringsanlægget kan fortsætte 
driften, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige.

Det skal endvidere oplyses, at det af andrageren nævnte projekt i 1996 blev medfinansieret af 
Samhørighedsfonden.

I lyset af ovenstående har Kommissionens tjenestegrene fundet det nødvendigt at henvende 
sig til de portugisiske myndigheder for at få sagen belyst, til trods for at beslutningen om at 
opføre deponeringsanlægget og anlæggets drift har været genstand for interventioner på 
nationalt plan. Udvalget for Andragender vil blive holdt underrettet om sagens udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

"I andragendet henvises til den skadelige indvirkning af et kontrolleret deponeringsanlæg, der 
blev opført i 1996/97 i São Pedro da Torre i Valença, Portugal. I andragendet oplyses det 
ligeledes, at det nuværende kommunekontor har besluttet at foretage en undersøgelse af de 
forhold, der lå til grund for det tidligere kommunekontors beslutning om at opføre 
deponeringsanlægget, og det er vedlagt en kopi af en kendelse afsagt af det portugisiske 
forvaltningsråd i januar 2004, som annullerer omtalte beslutning om at opføre anlægget.

  
1 EFT L 194 af 25.7.1975 og EFT L 78 af 26.3.1991.
2 EFT L 182 af 16.7.1999.
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Som nævnt i det foregående svar har Kommissionens tjenestegrene henledt de portugisiske 
myndigheders opmærksomhed på andragendet og anmodet dem om at belyse sagen. De 
portugisiske myndigheder har både fremsendt de nødvendige oplysninger skriftligt og belyst 
sagen på et møde med Kommissionens tjenestegrene.

Den situation, der nævnes i andragendet, rejser to forskellige spørgsmål. På den ene side 
spørgsmålet om tilladelsen til at opføre deponeringsanlægget og på den anden side 
spørgsmålet om deponeringsanlæggets drift.

For så vidt angår det første spørgsmål, fremgår det af ovennævnte oplysninger, at 
forvaltningsrådets kendelse blev afsagt i forbindelse med en klage indsendt af S. Pedro da 
Torre kommune over Valença kommunekontors beslutning om at opføre 
deponeringsanlægget. Derudover annullerede forvaltningsrådet af formelle og 
proceduremæssige årsager kun kommunekontorets beslutning om at give tilladelse til at 
opføre deponeringsanlægget og ikke tilladelsen til at drive deponeringsanlægget, som 
miljøministeriet havde udstedt, og som er uafhængig af førstnævnte.

For så vidt angår det andet spørgsmål, blev tilladelsen til at drive deponeringsanlægget ifølge 
de portugisiske myndigheder udstedt under overholdelse af betingelserne i direktiv 
1999/31/EF1. I øvrigt har det selskab, der driver deponeringsanlægget, udarbejdet en 
overgangsplan for deponeringsanlægget i henhold til bestemmelserne i direktiv 1999/31/EF.
Denne plan er blevet godkendt af miljøministeriet med visse forbehold. Disse forbehold 
vedrører ikke deponeringsanlæggets miljøegenskaber med hensyn til dets indvirkning på 
jordkvaliteten, vandmiljøet eller luften, men udelukkende visse aspekter vedrørende 
arbejdernes sikkerhed.

Det fremgår af ovenstående, at ifølge de oplysninger, Kommissionens tjenestegrene har 
modtaget, drives deponeringsanlægget i henhold til en miljøtilladelse, som overholder 
bestemmelserne i fællesskabslovgivningen. Under disse omstændigheder drejer det sig på 
trods af konflikten mellem de nationale instanser vedrørende tilladelsen til at opføre 
deponeringsanlægget om et spørgsmål, som henhører under national lovgivning og ikke under 
fællesskabslovgivningen, og som således falder uden for Kommissionens 
kompetenceområde."

  
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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