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Verzoekschrift 199/2005, ingediend door António Marinho Teixera (Portugese 
nationaliteit), namens de vereniging van bewoners van Chamosinhos, over schade die 
door een project in São Pedro da Torre in Portugal aan het milieu wordt berokkend

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid ten aanzien van het schadelijke milieueffect van een door de 
plaatselijke autoriteiten goedgekeurd project en stelt dat EU-subsidies zijn ontvangen voor dit 
project dat een beschermd natuurgebied aantast. Indiener stelt voorts dat er noch hoorzittingen 
noch een inspraakprocedure of voorlichting van het publiek heeft plaatsgevonden. Hij 
verzoekt het Europees Parlement daarom deze aangelegenheid te onderzoeken en maatregelen 
te treffen om te waarborgen dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Het verzoekschrift verwijst naar hinder veroorzaakt door de werking van een gecontroleerde 
stortplaats die in 1996/1997 in São Pedro da Torre, Valença, Portugal werd aangelegd. Het 
verzoekschrift wijst erop dat de bevolking destijds reeds fel tegen dit project was gekant, met 
name omdat het gelegen is in een gebied dat nadien zou worden opgenomen in het nationaal 
ecologisch netwerk en omdat de bodem niet de geschikte eigenschappen vertoont, d.w.z. 
volgens verzoekers een sterk doordringbare bodem. Verder vermeldt het verzoekschrift dat 
het huidige gemeentebestuur besloten heeft een onderzoek in te stellen naar de 
omstandigheden die het vorige gemeentebestuur ertoe gebracht hebben op 30 april 1996 te 
besluiten de stortplaats te bouwen. Bij het verzoekschrift gaat tevens een kopie van een arrest 
van de Portugese Raad van State van januari 2004 dat dit bouwbesluit vernietigt.
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Het vernietigingsarrest van de Raad van State is gebaseerd op een vormfout, met name dat 
aan het goedkeuringsbesluit voor de stortplaats geen raadpleging van het publiek is 
voorafgegaan, zoals de Portugese wet bepaalt. De Raad van State heeft evenwel de 
gegrondheid van de overige grieven genegeerd, met name het vermeende ontbreken van 
voorafgaande vergunningen van andere overheidsinstanties, de ligging van de stortplaats en 
het feit dat er voor het project geen effectbeoordeling heeft plaatsgevonden.

Uit het verzoekschrift blijkt verder dat, ondanks dat het genoemde arrest het bouwbesluit 
vernietigt, de stortplaats nog steeds in werking is.

Volgens artikel 9 van Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, 
gewijzigd door Richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 19911, moet elke inrichting of elke 
onderneming die afvalstoffen behandelt, opslaat of stort, over een vergunning van de 
bevoegde instantie beschikken. Deze vergunning heeft betrekking op de soort en hoeveelheid 
te behandelen afvalstoffen, de algemene technische eisen, de te nemen voorzorgsmaatregelen 
inzake veiligheid, de plaats waar de afvalstoffen worden verwijderd en de 
behandelingsmethode.

Volgens artikel 14 van Richtlijn 1999/31/EG van 26 april 1999 betreffende het storten van 
afvalstoffen2 moeten de nationale autoriteiten bovendien uiterlijk op 16 juli 2002, voor 
stortplaatsen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de richtlijn reeds in gebruik 
zijn, een aanpassingsplan voor de stortplaats overleggen dat bepaalde gegevens alsook alle 
corrigerende maatregelen bevat die zij nodig achten om te voldoen aan de voorschriften van 
de richtlijn. Op basis van het aanpassingsplan kan zo spoedig mogelijk worden beslist of de 
exploitatie al dan niet mag worden voortgezet en welke aanpassingsmaatregelen er moeten 
worden genomen.

Tot slot moet nog worden vermeld dat het door indiener genoemde project in 1996 werd 
medegefinancierd door het Cohesiefonds.

Rekening houdend met al deze inlichtingen, ook al is er met betrekking tot het besluit voor de 
bouw en de werking van de stortplaats op nationaal niveau opgetreden, hebben de diensten 
van de Commissie het nodig geacht zich tot de Portugese autoriteiten te wenden om een 
betere kijk op de situatie te krijgen. De Commissie verzoekschriften zal over de verdere 
ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

In het verzoekschrift wordt verwezen naar hinder veroorzaakt door de werking van een 
gecontroleerde stortplaats die in 1996/1997 in São Pedro da Torre, Valença, Portugal werd 
aangelegd. Verder wordt er in het verzoekschrift vermeldt dat het huidige gemeentebestuur 
besloten heeft een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden die het vorige 
gemeentebestuur tot het besluit hebben gebracht om de stortplaats te bouwen. Bij het 
verzoekschrift gaat tevens een kopie van een arrest van de Portugese Raad van State van 

  
1 PB L 194, 25.7.1975 en PB L 78, 26.3.1991.
2 PB L 182, 16.7.1999.
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januari 2004 dat dit bouwbesluit vernietigt.

Zoals in het vorige antwoord is aangegeven, hebben de diensten van de Commissie de 
Portugese autoriteiten op het verzoekschrift gewezen en hen verzocht opheldering over de 
situatie te geven. De Portugese autoriteiten hebben zowel via schriftelijke antwoorden als 
tijdens een vergadering met de diensten van de Commissie de nodige verklaringen gegeven.

De situatie waar in het verzoekschrift op is gewezen, brengt twee verschillende kwesties aan 
de orde: enerzijds, de vergunning voor de bouw van de stortplaats en, anderzijds, de werking 
van de stortplaats.

Met betrekking tot de eerste kwestie blijkt uit de genoemde verklaringen dat het arrest van de 
Raad van State is gewezen in het kader van een beroep dat de gemeenschap van S. Pedro da 
Torre had ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit van het gemeentebestuur van Valença voor 
de bouw van de stortplaats. Het arrest van de Raad van State vernietigde bovendien, op basis 
van formele en procedurele gronden, uitsluitend het goedkeuringsbesluit voor de bouw van de 
stortplaats van het gemeentebestuur en niet de vergunning die het ministerie van Milieu voor 
de werking van de stortplaats had afgegeven. Deze vergunning is onafhankelijk van de eerste 
vergunning.

Wat betreft de tweede kwestie, is volgens de Portugese autoriteiten bij de vergunning voor de 
werking van de stortplaats rekening gehouden met de voorwaarden die zijn gesteld in 
Richtlijn 1999/31/EG1 betreffende het storten van afvalstoffen. De werking van de stortplaats 
is gemonitord en er zijn rapporten over verschenen, waarbij controle is uitgevoerd op de 
naleving van de voorwaarden die in de vergunning en de toepasselijke wetgeving op dit 
gebied zijn opgelegd. Bovendien heeft de onderneming die is belast met de exploitatie van de 
stortplaats een aanpassingsplan voor de stortplaats ingediend conform het bepaalde in 
Richtlijn 1999/31/EG. Dit plan is onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd door het 
ministerie van Milieu. Deze voorwaarden waren niet gericht op de milieuprestatie van de 
stortplaats, met name met betrekking tot de effecten van de stortplaats op de grondkwaliteit en 
het aquatisch of atmosferisch milieu, maar hadden uitsluitend betrekking op bepaalde 
aspecten inzake de veiligheid van de werknemers.

Uit het bovenstaande blijkt dat, overeenkomstig de verklaringen die de diensten van de 
Commissie hebben ontvangen, de stortplaats binnen de limieten van een milieuvergunning 
werkt waarin de voorwaarden van de communautaire regelgeving zijn gerespecteerd. Dit het 
geval zijnde, en ondanks het feit dat er een conflict tussen de nationale instanties bestaat over 
de bouwvergunning voor de stortplaats, blijkt het hier een vraagstuk te betreffen dat onder de 
toepassingssfeer van de nationale wetgeving en niet van de communautaire wetgeving valt en 
derhalve buiten het interventiekader van de Commissie ligt.

  
1 PB L 182, van 16.7.1999, blz. 1-19.


