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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0199/2005, του António Marinho Teixeira, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης κατοίκων του Chamosinhos, σχετικά με την περιβαλλοντική ζημιά 
που προκαλείται από ένα έργο στο São Pedro da Torre της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου το 
οποίο εγκρίθηκε από τις τοπικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει κοινοτικές επιδοτήσεις, 
ότι καταπατά μια προστατευόμενη περιοχή άγριας πανίδας και ότι δεν έχουν διεξαχθεί εκ των 
προτέρων ακροάσεις ή δημόσια διαβούλευση και πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτό, ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει δράση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Αντικείμενο της αναφοράς είναι τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία ελεγχόμενου 
χώρου υγειονομικής ταφής που κατασκευάστηκε την περίοδο 1996/97 στο São Pedro da 
Torre, της Valença, στην Πορτογαλία. Η αναφορά εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ήδη 
εκείνη την εποχή οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν έντονα στο έργο, ιδίως λόγω του ότι 
βρίσκεται σε ζώνη η οποία στη συνέχεια περιλήφθηκε στο εθνικό οικολογικό δίκτυο (REN) 
και επειδή τα εδάφη δεν παρουσίαζαν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, σύμφωνα με 
τους αναφέροντες, είναι εδάφη υψηλής διαπερατότητας. Η αναφορά επισημαίνει επίσης ότι η 
σημερινή δημοτική αρχή αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις περιστάσεις που 
οδήγησαν στην απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής της 30.4.1996 για την 
κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής και επισυνάπτει αντίγραφο της απόφασης του 
πορτογαλικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Ιανουαρίου 2004, η οποία ακύρωσε 
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την προαναφερόμενη απόφαση κατασκευής.

Η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου βασίστηκε σε ένα τυπικό 
σφάλμα που σχετιζόταν με το γεγονός ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση 
πριν από την έγκριση της κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής, όπως προβλέπει η 
πορτογαλική νομοθεσία. Μάλιστα, το Δικαστήριο δεν δέχθηκε το βάσιμο των λοιπών 
αιτιάσεων, κυρίως εκείνων που αφορούσαν την ισχυριζόμενη απουσία προηγούμενης 
έγκρισης από άλλους κρατικούς οργανισμούς, τη θέση του χώρου υγειονομικής ταφής και τη 
μη πραγματοποίηση εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου.

Από την αναφορά προκύπτει ότι παρά τη δικαστική απόφαση που ακύρωσε την απόφαση 
κατασκευής, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί.

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1975 περί των 
στερεών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ της 18ης Μαρτίου 
19911, κάθε επιχείρηση που ασχολείται με την επεξεργασία στερεών αποβλήτων οφείλει να 
λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τον τύπο και την ποσότητα των αποβλήτων, 
τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για λόγους 
ασφάλειας, τις τοποθεσίες διάθεσης και τη μέθοδο επεξεργασίας.

Εξάλλου, από το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 προκύπτει ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν να υποβάλουν 
το αργότερο έως τις 16 Ιουλίου 2002, σε σχέση με τους χώρους υγειονομικής ταφής που 
υπήρχαν κατά την εποχή που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία, σχέδιο διευθέτησης του χώρου. Το 
σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και όλα τα επανορθωτικά 
μέτρα τα οποία κρίνουν οι αρχές ως απαραίτητα, ώστε κάθε χώρος να συμμορφωθεί προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση το συντομότερο δυνατό σχετικά με 
τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του χώρου και με τα μέτρα προσαρμογής που θα 
χρειαστεί να ληφθούν.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το έργο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής το 1996.

Βάσει των ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι η απόφαση κατασκευής και η λειτουργία του χώρου 
διάθεσης των απορριμμάτων αποτέλεσαν αντικείμενο παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έκριναν αναγκαίο να απευθυνθούν στις πορτογαλικές αρχές 
προκειμένου να λάβουν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση. Η Επιτροπή 
Αναφορών θα τηρείται ενήμερη για τις εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Αντικείμενο της αναφοράς είναι τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία ελεγχόμενου 
χώρου υγειονομικής ταφής που κατασκευάστηκε την περίοδο 1996/1997 στο São Pedro da 

  
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975 και ΕΕ L 78 της 26.3.1991

2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999
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Torre, της Valença, στην Πορτογαλία. Η αναφορά επισημαίνει επίσης ότι η σημερινή 
δημοτική αρχή αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις περιστάσεις που οδήγησαν 
στην απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής για την κατασκευή του χώρου 
υγειονομικής ταφής και επισυνάπτει αντίγραφο της απόφασης του πορτογαλικού Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου του Ιανουαρίου του 2004, η οποία ακύρωσε την προαναφερόμενη απόφαση 
κατασκευής.

Όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη απάντηση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επέστησαν 
την προσοχή των πορτογαλικών αρχών στην αναφορά και ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με 
την κατάσταση. Οι πορτογαλικές αρχές διαβίβασαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις τόσο μέσω 
γραπτών απαντήσεων όσο και κατά τη διάρκεια συνάντησης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η κατάσταση η οποία επισημαίνεται στην αναφορά εγείρει δύο διαφορετικά ζητήματα: 
αφενός, το ζήτημα της έγκρισης της κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής και,
αφετέρου, το ζήτημα της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής .

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, από τις προαναφερόμενες διευκρινίσεις προκύπτει ότι η 
απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου εκδόθηκε στο πλαίσιο προσφυγής που ασκήθηκε από 
την κοινότητα του S. Pedro da Torre κατά της απόφασης κατασκευής του χώρου 
υγειονομικής ταφής που ελήφθη από τη δημοτική αρχή της Valença. Επιπλέον, η απόφαση 
του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ακύρωσε, για τυπικούς και διαδικαστικούς λόγους, μόνο την 
απόφαση έγκρισης της κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής από τη δημοτική αρχή και 
όχι την άδεια λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, η οποία είναι ανεξάρτητη από την πρώτη.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, η άδεια λειτουργίας 
του χώρου υγειονομικής ταφής έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις της οδηγίας 1999/31/ΕΚ1, περί
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, και η λειτουργία του αποτέλεσε αντικείμενο 
παρακολούθησης και εκθέσεων με στόχο τον έλεγχο του σεβασμού των όρων που 
επιβάλλονται από την άδεια και από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Εξάλλου, η εταιρεία που 
έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του χώρου υγειονομικής ταφής υπέβαλε ένα σχέδιο 
προσαρμογής του χώρου υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 
1999/31/ΕΚ. Αυτό το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν αφορούσαν την περιβαλλοντική επίδοση του 
χώρου υγειονομικής ταφής όσον αφορά συγκεκριμένα τις επιπτώσεις του στην ποιότητα του 
εδάφους, στο υδάτινο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα, αλλά μόνον ορισμένες πτυχές που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των εργαζομένων.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που εξασφάλισαν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, ο χώρος υγειονομικής ταφής λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους
μιας περιβαλλοντικής άδειας η οποία σέβεται τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Ως εκ 
τούτου, ακόμη και εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των εθνικών αρχών σχετικά με την 
έγκριση κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και όχι της κοινοτικής νομοθεσίας και, 

  
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1-19.
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κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει.
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