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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0199/2005 złożona przez António Marinho Teixeirę (Portugalia), w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Chamosinhos, w sprawie szkody dla środowiska 
spowodowanej przez projekt w São Pedro da Torre w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie faktem, że lokalne władze zezwoliły na realizację 
projektu, który w szkodliwy sposób wpływa na środowisko naturalne. Podkreśla on, że 
projekt, który, według niego, korzystał z dotacji unijnych, narusza granice rezerwatu 
przyrody, nie został poddany procedurze wcześniejszych konsultacji, a opinii publicznej nie 
przekazano wcześniej żadnych informacji na jego temat. Składający petycję zwraca się zatem 
do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zbadanie sprawy i o podjęcie działań dla 
zapewnienia, że osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa zostaną pociągnięte do 
odpowiedzialności.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 11 lipca 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

„Petycja dotyczy szkodliwości funkcjonowania składowiska kontrolowanego, które zostało 
zbudowane na przełomie lat 1996/97 w São Pedro da Torre w Walencji, w Portugalii. 
W petycji zwraca się uwagę na fakt, że już wtedy projekt spotykał się z silnym sprzeciwem 
mieszkańców, przede wszystkim ze względu na to, że składowisko znajduje się na obszarze, 
który został później włączony do krajowej sieci ekologicznej i który nie charakteryzuje się 
odpowiednimi właściwościami, gdyż, według składających petycję, są to tereny o bardzo 
przepuszczalnym podłożu. W petycji zasygnalizowano również fakt, że obecne władze gminy 
postanowiły przeprowadzić dochodzenie w sprawie okoliczności, które skłoniły poprzednie 
władze do wydania w dniu 30 kwietnia 1996 r. decyzji o budowie składowiska; do petycji 
dołączono kopię wyroku portugalskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stycznia 
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2004 r. unieważniającego ww. decyzję.

Wyrok ten został uzasadniony uchybieniem proceduralnym polegającym na tym, że decyzja 
o zezwoleniu na budowę składowiska nie została poprzedzona publicznymi konsultacjami, 
jakich wymagają portugalskie przepisy. Sąd zdecydował tym samym o bezzasadności 
pozostałych skarg dotyczących rzekomego nieuzyskania wcześniejszych zezwoleń innych 
instytucji państwowych, lokalizacji składowiska oraz niepoddania projektu ocenie 
oddziaływania.

Z petycji wynika, że pomimo ww. wyroku o unieważnieniu decyzji o budowie, składowisko 
w dalszym ciągu funkcjonuje.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, 
zmienionej dyrektywą 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r.1, wszelkie przedsiębiorstwa, 
które wykonują czynności związane z przetwarzaniem odpadów, muszą uzyskać zezwolenie 
od właściwych władz obejmujące rodzaje oraz ilości odpadów, wymogi techniczne, środki 
bezpieczeństwa, które mają być zastosowane, miejsce unieszkodliwiania oraz metodę 
przetwarzania.

Dodatkowo z art. 14 dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów2 wynika, że władze krajowe, w odniesieniu do składowisk działających 
już w okresie transpozycji dyrektywy, mają obowiązek najpóźniej do dnia 16 lipca 2002 r. 
przedstawić plan zagospodarowania terenu obejmujący określone elementy oraz wszelkie 
środki korygujące, które ich zdaniem będą potrzebne do spełnienia wymagań dyrektywy 
w celu jak najszybszego podjęcia decyzji o tym, czy dane składowisko może dalej 
funkcjonować oraz o wszelkich koniecznych środkach dostosowawczych.

Należy również zaznaczyć, że projekt, którego dotyczy petycja, był współfinansowany 
z Funduszu Spójności w 1996 r.

W świetle powyższego, mimo że decyzja o budowie składowiska i jego funkcjonowanie były 
przedmiotem interwencji na szczeblu krajowym, służby Komisji uznały za konieczne zwrócić 
się do władz portugalskich w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących sytuacji. Komisja Petycji 
będzie informowana o rozwoju wypadków.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

„Petycja dotyczy szkodliwości funkcjonowania składowiska kontrolowanego, które zostało 
zbudowane na przełomie lat 1996/97 w São Pedro da Torre w Walencji, w Portugalii. 
W petycji zasygnalizowano również fakt, że obecne władze gminy postanowiły 
przeprowadzić dochodzenie w sprawie okoliczności, które skłoniły poprzednie władze do 
wydania decyzji o budowie składowiska; do petycji dołączono kopię wyroku portugalskiego 
Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stycznia 2004 r. unieważniającego ww. decyzję.

  
1 Dz.U. L 194 z 25.07.1975 r. oraz Dz.U. L 78 z 26.03.1991 r.
2 Dz.U. L 182 z 16.07.1999 r.
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W poprzedniej odpowiedzi Komisji zaznaczono już, że służby Komisji skierowały uwagę 
władz portugalskich na niniejszą petycję oraz zwróciły się do nich o przedstawienie 
wyjaśnień dotyczących sytuacji. Władze portugalskie udzieliły koniecznych wyjaśnień 
zarówno na piśmie, jak i podczas spotkania ze służbami Komisji.

Sytuacja, o której mowa w petycji, dotyczy dwóch odrębnych kwestii: z jednej strony 
zezwolenia na budowę składowiska, z drugiej strony – jego funkcjonowania.

Odnośnie do pierwszej kwestii z wyjaśnień udzielonych przez władze portugalskie wynika, że 
Naczelny Sąd Administracyjny wydał przedmiotowy wyrok w ramach skargi złożonej przez 
gminę S. Pedro da Torre w następstwie podjęcia przez władze gminy Walencji decyzji 
o budowie składowiska. Ponadto wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego unieważnił, 
z przyczyn formalno-proceduralnych, wyłącznie zezwolenie na budowę składowiska wydane 
przez władze gminy, a nie decyzję Ministerstwa Środowiska o pozwoleniu na funkcjonowanie 
składowiska, która ma charakter niezależny wobec decyzji władz gminy.

W odniesieniu do drugiej kwestii zdaniem władz portugalskich pozwolenie na 
funkcjonowanie składowiska uwzględnia wymogi zawarte w dyrektywie 1999/31/WE1

w sprawie składowania odpadów, a funkcjonowanie składowiska było przedmiotem działań 
monitoringowych i sprawozdawczych mających na celu kontrolę poszanowania wymogów 
określonych w pozwoleniu oraz w mającym zastosowanie prawie. Ponadto przedsiębiorstwo 
odpowiedzialne za użytkowanie składowiska przedstawiło plan dostosowawczy składowiska 
zgodny z treścią dyrektywy 1999/31/WE. Powyższy plan został, pod pewnymi warunkami, 
zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Warunki te nie dotyczyły wpływu działalności 
składowiska na środowisko naturalne, w szczególności jego oddziaływania na jakość gleb, 
środowisko wodne lub powietrzne, ale wyłącznie niektórych aspektów związanych 
z bezpieczeństwem pracy.

Z powyższego wynika, że zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi przez służby Komisji 
funkcjonowanie składowiska odbywa się na mocy pozwolenia wydanego przez Ministerstwo 
Środowiska, którego treść zgodna jest z wymogami prawodawstwa wspólnotowego. Tym 
samym nawet w przypadku braku porozumienia pomiędzy krajowymi organami władzy 
odnośnie do zezwolenia na budowę składowiska przedmiotowa kwestia dotyczy stosowania 
ustawodawstwa krajowego, a nie prawodawstwa wspólnotowego, i w związku z tym nie jest 
objęta zakresem działań Komisji.”

  
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999 r., str. 1-19.


