
CM\663688FI.doc PE 369.996/REVv01-00
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vetoomusvaliokunta

23.3.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0199/2005, António Marinho Teixeira, Portugalin kansalainen, yhdistyksen 
"Associação dos Habitantes de Chamosinhos" puolesta, ympäristölle haitallisesta hankkeesta 
São Pedro da Torressa Portugalissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että asiasta vastaavat paikallisviranomaiset ovat hyväksyneet 
hankkeen, jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Hän korostaa, että hanke, jota hänen 
mukaansa rahoitetaan yhteisön varoista, ulottuu luonnonsuojelualueelle ja ettei hankkeesta ole 
ennakolta toimitettu kuulemismenettelyä eikä siitä ole annettu tietoja yleisölle. Vetoomuksen 
esittäjä pyytääkin Euroopan parlamenttia tutkimaan asian ja valvomaan, että asiasta vastaavat
henkilöt joutuvat vastamaan laittomista toimistaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. heinäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006

Vetoomuksessa viitataan Valençassa Portugalissa sijaitsevaan São Pedro da Torreen 
vuosina 1996–1997 rakennetun kaatopaikan aiheuttamiin haittoihin. Vetoomuksessa 
kiinnitetään huomiota siihen, että hanke sai jo tuolloin osakseen voimakasta vastustusta 
väestön taholta erityisesti siksi, että se sijaitsi alueella, joka oli tarkoitus myöhemmin liittää
kansalliseen ekologiseen verkostoon, ja että maa-alueiden ominaisuudet eivät olleet 
tarkoitukseen sopivat eli, kuten vetoomuksen esittäjät toteavat, voimakkaaseen 
suotautumiseen sopivat. Vetoomuksessa huomautetaan myös, että nykyinen kunnan johto on 
päättänyt tutkia seikat, joilla edellinen kunnan johto perusteli 30. huhtikuuta 1966 tehtyä 
päätöstä rakentaa kaatopaikka. Vetoomukseen on liitetty kopio Portugalin korkeimman 
hallinto-oikeuden tammikuussa 2004 antamasta tuomiosta, jolla kyseinen rakentamista
koskeva päätös on kumottu.
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Korkeimman hallinto-oikeuden kumoavaa päätöstä perusteltiin muotovirheellä, joka liittyi 
siihen, että kaatopaikan rakentamislupaa koskevaa päätöstä ei edeltänyt Portugalin laissa 
edellytetty julkinen kuuleminen. Tuomioistuin piti aiheettomina muita valituksia, jotka 
koskivat muun muassa sitä, ettei muilta valtion laitoksilta ollut nähtävästi saatu etukäteislupaa 
rakentamiseen, sitä, mihin kaatopaikka rakennetaan, ja sitä, ettei hankkeesta ollut tehty 
vaikutusten arviointia.

Vetoomuksen esittäminen osoittaa, että edellä mainitusta rakentamispäätöksen kumoavasta 
tuomiosta huolimatta kaatopaikka on yhä toiminnassa.

On kuitenkin niin, että jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun direktiivin 75/442/ETY, 
jota muutettiin 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla direktiivillä 91/156/ETY1, 9 artiklan 
mukaan kaikkien yritysten, jotka suorittavat jätteiden käsittelyä, on saatava siihen 
toimivaltaiselta viranomaiselta lupa. Luvassa on mainittava jätteiden määrä ja laatu, tekniset
vaatimukset, toteutettavat turvatoimet, paikka, jossa jätteestä huolehditaan, ja
käsittelymenetelmä.

Lisäksi kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta annetun direktiivin 1999/31/EY2 14 artiklasta 
johtuu, että kansallisten viranomaisten oli esitettävä viimeistään 16. heinäkuuta 2002 niitä 
kaatopaikkoja koskeva kunnostussuunnitelma, jotka olivat käytössä direktiivin voimaan 
tullessa. Suunnitelmaan on sisällyttävä tiettyjä kohtia ja korjaavat toimenpiteet, joita 
viranomaiset pitävät tarpeellisina direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Suunnitelman
perusteella voidaan päättää mahdollisimman pian kaatopaikan jatkomahdollisuuksista ja 
tarvittavista kunnostustöistä.

On vielä syytä mainita, että vetoomuksen esittäjän mainitsema hanke on saanut 
yhteisrahoitusta koheesiorahastosta vuonna 1996.

Vaikka kaatopaikan rakentamista koskevaa päätöstä ja kaatopaikan toimintaa onkin jo 
käsitelty kansallisella tasolla, komission yksiköt ovat edellä mainitut seikat huomioon ottaen 
katsoneet tarpeelliseksi kääntyä Portugalin viranomaisten puoleen saadakseen selvityksen 
tilanteesta. Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle asian saamista käänteistä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Vetoomuksessa viitataan Valençassa Portugalissa sijaitsevaan São Pedro da Torreen 
vuosina 1996–1997 rakennetun kaatopaikan aiheuttamiin haittoihin. Vetoomuksessa 
huomautetaan myös, että nykyinen kunnan johto on päättänyt tutkia seikat, joilla edellinen 
kunnan johto perusteli päätöstä rakentaa kaatopaikka. Vetoomukseen on liitetty kopio 
Portugalin korkeimman hallinto-oikeuden tammikuussa 2004 antamasta tuomiosta, jolla 
kyseinen rakentamista koskeva päätös kumotaan.

  
1 EYVL L 194, 25.7.1975, ja EYVL L 78, 26.3.1991.
2 EYVL L 182, 16.7.1999.



CM\663688FI.doc 3/3 PE 369.996/REVv01-00
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI

Kuten edellisessä vastauksessa todettiin, komission yksiköt ovat kiinnittäneet Portugalin 
viranomaisten huomion vetoomukseen ja pyytäneet heiltä selvitystä tilanteesta. Portugalin 
viranomaiset antoivat kaikki tarvittavat selvitykset kirjallisten vastausten muodossa ja 
komission yksiköiden kanssa pidetyssä kokouksessa.

Vetoomuksessa esitetyssä tilanteessa on kyse kahdesta eri asiasta. Ensimmäinen koskee 
kaatopaikan rakentamislupaa ja toinen kaatopaikan toimintaa.

Rakentamisluvan osalta edellä mainituista selvityksistä käy ilmi, että korkeimman hallinto-
oikeuden tuomio koskee kannetta, jonka São Pedro da Torren kunta on nostanut Valençan 
kunnan johdon tekemää kaatopaikan rakentamista koskevaa päätöstä vastaan. Lisäksi korkein 
hallinto-oikeus on tällä tuomiolla kumonnut muoto- ja menettelyseikkojen vuoksi ainoastaan 
kunnan johdon tekemän kaatopaikan rakentamista koskevan lupapäätöksen, ei siis
ympäristöministeriön myöntämää kaatopaikan toimintalupaa, joka ei riipu ensin mainitusta 
luvasta.

Kaatopaikan toiminnan osalta voidaan todeta, että kaatopaikan toimintalupaa myönnettäessä 
on Portugalin viranomaisten mukaan otettu huomioon kaatopaikoista annetussa 
direktiivissä 1999/31/EY1 asetetut ehdot. Kaatopaikan toiminta on valvottua ja siitä on tehty 
raportteja, joista selviää, että luvan saamisehtoja ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä on 
noudatettu. Kaatopaikan toiminnasta vastaava yhtiö on myös esittänyt 
direktiivissä 1999/31/EY tarkoitetun kaatopaikan kunnostussuunnitelman. 
Ympäristöministeriö on hyväksynyt suunnitelman tietyin edellytyksin. Näissä edellytyksissä 
ei puututa kaatopaikan ympäristönsuojelun tasoon siltä osin, miten se vaikuttaa maaperän, 
vesiympäristön tai sääympäristön laatuun, vaan ainoastaan joihinkin työntekijöiden 
turvallisuuteen liittyviin seikkoihin.

Edellä mainitusta johtuu, että komission yksiköiden saamien selvitysten mukaan kaatopaikka 
toimii yhteisön lainsäädännössä edellytetyn ympäristöluvan turvin. Vaikka kansallisten 
tahojen välillä on kiistaa kaatopaikan rakentamisluvasta, kyse on näin ollen ongelmasta, joka 
kuuluu kansallisen eikä yhteisön lainsäädännön piiriin ja johon komissio ei tästä syystä voi 
puuttua.

  
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1-19.


