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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

António Marinho Teixeira, portugál állampolgár által a chamosinhos-i helyi lakosok 
egyesületének nevében benyújtott, 0199/2005. sz. petíció a portugáliai São Pedro da
Torréban egy beruházás által okozott környezeti kárról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a helyi hatóságok engedélyeztek egy ártalmas környezeti 
hatásokkal járó beruházást. Hangsúlyozza, hogy a projekt, amelynek támogatása véleménye 
szerint európai alapból történik, védett területre is kiterjed, és e kérdésben semmilyen előzetes 
nyilvános meghallgatásra vagy tájékoztatásra nem került sor. Ezért a petíció benyújtója kéri 
az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet, és hasson oda, hogy sor kerüljön e 
jogellenes cselekmények felelőseinek felelősségre vonására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz

A petíció azokra a káros hatásokra hivatkozik, amelyek forrása az 1996-1997 folyamán a 
valençai São Pedro da Torréban (Portugália) épült ellenőrzött hulladék-lerakóhely. Felhívja a 
figyelmet arra a tényre, hogy a projekt már abban az időben is erős ellenállást váltott ki a 
lakosság részéről, különösen azért, mert egy olyan övezetben található, amely később a 
nemzeti ökológiai hálózat (REN) része lett, valamint azért, mert a terület – a petíció benyújtói 
szerint – nem rendelkezik az erős szűrőképességű területek jellemzőivel. A petícióban jelzik 
azt is, hogy a jelenlegi polgármesteri hivatal úgy határozott, hogy kivizsgálja azokat a 
körülményeket, amelyek alapján az előző polgármesteri hivatal a lerakóhely megépítéséről 
szóló, 1996. április 30-i határozatát meghozta, továbbá csatolják a portugál Államtanács 2004. 
januári ítéletét, amellyel megsemmisítette az említett építési határozatot.
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Az Államtanács a megsemmisítő ítéletét egy formai hiba alapján hozta, a lerakóhelyet 
engedélyező határozat előtt ugyanis nem kérték ki a nyilvánosság véleményét, amit a portugál 
törvény előír. Ugyanakkor a bíróság nem ismerte el a többi – nevezetesen a más állami 
szervek előzetes engedélyének feltételezett hiányára, a lerakóhely helyének meghatározására 
és a projekt hatásvizsgálatának hiányára vonatkozó – panasz megalapozottságát.

A petícióból kitűnik, hogy a lerakóhely az építési határozatra vonatkozó, fent említett 
megsemmisítő ítélet ellenére még mindig üzemel. 

Márpedig az 1991. március 18-i 91/156/EGK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló, 
1975. július 15-i 75/442/EGK irányelv1 9. cikke alapján minden, hulladékfeldolgozással 
foglalkozó vállalkozásnak engedélyt kell szereznie az illetékes hatóságtól a hulladékok fajtái 
és mennyiségei, a műszaki és biztonsági előírások, a megsemmisítési helyszínek és a 
feldolgozási módszerek tekintetében. 

Másfelől a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelv2 14. cikkéből 
következik, hogy a nemzeti hatóságok az irányelv hatálybalépésekor üzemelő lerakóhelyek 
tekintetében kötelesek legkésőbb 2002. július 16-ig benyújtani a telep felülvizsgálati tervét, 
amelynek tartalmaznia kell bizonyos elemeket, valamint az irányelv előírásainak való 
megfelelés érdekében szükségesnek ítélt valamennyi korrekciós intézkedést, abból a célból, 
hogy a lehető leghamarabb döntést lehessen hozni arról, hogy a lerakóhely tovább 
üzemeltethető-e, és milyen kiigazító intézkedésekre van szükség. 

Azt is szükséges jelezni, hogy a petíció benyújtója által említett projekt társfinanszírozása a 
Kohéziós Alappal együtt történt 1996-ban.

Az elmondottak fényében – noha a lerakóhely építéséről szóló határozattal és a lerakóhely 
működésével nemzeti szinten már foglalkoztak – a Bizottság szervei szükségesnek ítélték a 
portugál hatóságok megkeresését, hogy felvilágosítást kérjenek a helyzetről. A Petíciós 
Bizottságot tájékoztatni fogják az ügy fejleményeiről.

4. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott kiegészítő válasz

A petíció azokra a káros hatásokra hivatkozik, amelyek forrása az 1996–1997 folyamán a 
valençai São Pedro da Torréban (Portugália) épült ellenőrzött hulladék-lerakóhely. A 
petícióban jelzik azt is, hogy a jelenlegi polgármesteri hivatal úgy határozott, hogy kivizsgálja 
azokat a körülményeket, amelyek alapján az előző polgármesteri hivatal a lerakóhely 
megépítéséről szóló határozatát meghozta, továbbá csatolják a portugál Államtanács 2004. 
januári ítéletét, amellyel megsemmisítette az említett építési határozatot.

  
1 HL L 194, 1975.7.25. és HL L 78, 1991.3.26.
2 HL L 182, 1999.7.16.
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Amint a korábbi válaszból kitűnik, a Bizottság szervei felhívták a portugál hatóságok 
figyelmét a petícióra, és a helyzetre vonatkozó felvilágosítást kértek tőlük. A portugál 
hatóságok mind írásban benyújtott válaszok formájában, mind a Bizottság szerveivel 
folytatott megbeszélés keretében átadták a szükséges felvilágosításokat.

A petícióban kifogásolt helyzet két kérdést vet fel: egyrészről a hulladéklerakó építési 
engedélyének, másrészről a hulladéklerakó működésének kérdését.

Ami az első kérdést illeti, a fent említett tájékoztatásból kiviláglik, hogy az Államtanács 
ítélete a S. Pedro da Torre község által a valençai önkormányzatnak a hulladéklerakó 
építésére vonatkozó határozata ellen kezdeményezett fellebbezési eljárás keretében született 
meg. Az Államtanács ítélete formai és eljárásbeli hibákra hivatkozva kizárólag a 
hulladéklerakó megépítését engedélyező önkormányzati határozatot semmisítette meg, de 
nem érintette a Környezetvédelmi Minisztérium által a hulladéklerakó részére kiadott 
működési engedélyt, amely teljesen független az előbbitől.

Ami a második kérdést illeti, a portugál hatóságok szerint a hulladéklerakó működési 
engedélye figyelembe vette a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvben1 előírt 
feltételeket, és a létesítmény működésével kapcsolatban sor került a megfelelő felügyeleti 
intézkedésekre és jelentésekre az engedélyben, illetve az alkalmazandó jogszabályban előírt 
feltételek betartása érdekében. Ezen túlmenően a hulladéklerakó működtetésével megbízott 
vállalkozás benyújtotta az 1999/31/EK irányelvvel előírt felülvizsgálati tervet is. Ezt a tervet a 
Környezetvédelmi Minisztérium bizonyos feltételek mellett jóváhagyta. Ezek a feltételek 
azonban nem a lerakónak a környezetre – nevezetesen a talaj, illetve a vízi vagy légköri 
környezet minőségére – tett hatásaira vonatkoztak, hanem csupán egyes, a munkavállalók 
biztonságára vonatkozó aspektusokat foglaltak magukban.

Az elmondottakból következően a Bizottság szervei részére nyújtott tájékoztatás alapján a 
hulladéklerakó olyan működési engedély birtokában üzemel, amely megfelel a közösségi 
szabályozásban előírt feltételeknek. Következésképpen, jóllehet a hulladéklerakó építési 
engedélye tárgyában konfliktus alakult ki a nemzeti hatóságok között, a kifogásolt probléma a 
nemzeti jogszabályok, s nem pedig a közösségi jogszabályok alkalmazási körébe tarozik, 
tehát kívül esik a Bizottság hatáskörén.

  
1 HL L 182, 1999.7.16., 1-19.o.
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