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Petiţia nr. 0199/2005, prezentată de António Marinho Teixeira, de naţionalitate 
portugheză, în numele «Associação dos Habitantes de Chamosinhos», privind un proiect 
cu efecte dăunătoare asupra mediului din São Pedro da Torre din Portugalia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul denunţă faptul că autorităţile locale responsabile au autorizat un proiect care are 
efecte dăunătoare asupra mediului. Acesta subliniază faptul că proiectul, care, potrivit 
spuselor sale, ar beneficia de fonduri europene, afectează o rezervaţie naturală şi că acesta nu 
a făcut obiectul unei proceduri de consultare prealabilă şi nu a fost disponibil publicului.  Prin 
urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să lanseze o anchetă şi să se asigure că 
responsabilii răspund de actele lor ilegale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 11 iulie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din regulamentul de procedură).

3. Răspunsul din partea Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

Petiţia se referă la poluarea produsă de funcţionarea unui punct de evacuare controlată, 
construit în anii 1996/97 în localitatea São Pedro da Torre, Valencia, din Portugalia. Aceasta 
atrage atenţia asupra faptului că la vremea respectivă, proiectul făcuse deja obiectul unei 
opoziţii puternice din partea populaţiei, în special pentru că acesta este amplasat într-o zonă 
care urma să fie inclusă în reţeaua ecologică naţională (REN) şi pentru că terenurile nu ar 
prezenta caracteristicile corespunzătoare, adică, după spuselor petiţionarilor, nu sunt terenuri 
cu o puternică infiltrare. De asemenea, petiţia semnalează faptul că reprezentanţii actuali ai 
primăriei au decis să întreprindă o anchetă cu privire la circumstanţele care au motivat decizia 
din 30 aprilie 1996 de construire a punctului de evacuare, emisă de către foştii reprezentanţi ai 
primăriei şi prezintă ataşat o copie a unei hotărâri date de Consiliul statului portughez în 
ianuarie 2004 care a anulat decizia de construire în cauză.
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Motivarea hotărârii de anulare date de Consiliul statului a fost bazată pe un viciu de formă, 
legată de faptul că decizia de autorizare a punctului de evacuare nu a fost precedată de 
consultarea publicului, astfel cum prevede legea portugheză. Prin urmare, Curtea a negat 
valabilitatea celorlalte reclamaţii, în special a celor referitoare la presupusa lipsă a unei 
autorizaţii prealabile din partea altor organisme ale statului, la amplasarea punctului de 
evacuare şi la faptul că proiectul nu a fost supus unei evaluări a impactului.

Din petiţie rezultă faptul că în pofida hotărârii de mai sus de anulare a deciziei de construcţie, 
punctul de evacuare se află încă în funcţiune.

Or, conform articolului 9 din directiva 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile, 
modificată de directiva 91/156/CEE din 18 martie 19911, toate întreprinderile care efectuează 
operaţiuni de tratare a deşeurilor trebuie să obţină o autorizaţie din partea autorităţilor 
competente, în legătură cu tipurile şi cantităţile de deşeuri, prescripţiile tehnice, măsurile de 
protecţie luate în materie de securitate, locurile de eliminare şi metoda de tratare.

Pe de altă parte, conform articolului 14, directiva 1999/31/CE  din 26 aprilie 1999 privind 
descărcarea deşeurilor 2 rezultă că autorităţile naţionale sunt obligate să prezinte cel mai târziu 
până la data de 16 iulie 2002, în legătură cu evacuările existente la data intrării în vigoare a 
directivei, un plan de amenajare a locaţiei, cu includerea anumitor elemente, precum şi a 
oricăror măsuri corective considerate necesare pentru a respecta cerinţele directivei în vederea 
deciderii cât mai curând posibil dacă se poate continua exploatarea punctului de evacuare şi 
asupra măsurilor de adaptare care se dovedesc necesare.

În plus, este necesar de semnalat faptul că proiectul menţionat de către petiţionar a fost 
cofinanţat prin Fondul de coeziune în 1996.

În baza celor menţionate anterior, chiar dacă decizia de construire şi funcţionarea punctului de 
evacuare au făcut obiectul intervenţiilor la nivel naţional, reprezentanţii Comisiei au 
considerat că este necesar să se adreseze autorităţilor portugheze pentru a obţine clarificări cu 
privire la această situaţie. Comisia pentru petiţii va fi informată cu privire la evoluţia situaţiei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Petiţia se referă la poluarea produsă în urma funcţionării unui punct de evacuare controlată, 
construite în anii 1996/97 în localitatea São Pedro da Torre, Valencia, din Portugalia. De 
asemenea, petiţia semnalează faptul că reprezentanţii actuali ai primăriei au decis să 
întreprindă o anchetă cu privire la circumstanţele care au motivat decizia de construire a 
punctului de evacuare, emisă de către foştii reprezentanţi ai primăriei şi prezintă ataşat o copie 
a unei hotărâri date de Consiliul statului portughez în ianuarie 2004 care a anulat decizia de 
construire în cauză.

  
1 JO L 194 din 25.7.1975 şi JO L 78 din 26.3.1991.
2 JO L 182 din 16.7.1999.
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Astfel cum s-a menţionat în răspunsul anterior, reprezentanţii Comisiei au atras atenţia 
autorităţilor portugheze referitor la petiţie şi le-a solicitat acestora clarificări cu privire la 
situaţia produsă. Autorităţile portugheze au transmis clarificările necesare prin răspunsuri 
scrise şi totodată în cadrul unei reuniuni cu reprezentanţii Comisiei.

Situaţia specificată în petiţie ridică două chestiuni diferite: pe de o parte, aceea a autorizaţiei 
de construire a punctului de evacuare şi, pe de altă parte, aceea a funcţionării punctului de 
evacuare.

În ceea ce priveşte prima chestiune, din clarificările menţionate anterior rezultă faptul că 
hotărârea Consiliului statului a fost emisă în cadrul unui recurs făcut de către comuna S. 
Pedro da Torre împotriva deciziei de construire a punctului de evacuare, luate de primăria 
Valenciei. În plus, hotărârea Consiliului statului a anulat, din considerente de formă şi 
procedură, numai decizia de autorizare a construirii punctului de evacuare, emise de primărie, 
şi nu licenţa de funcţionare a punctului de evacuare, acordată de Ministerul Mediului, care 
este autonomă în raport cu prima.

În ceea ce priveşte a doua chestiune, conform autorităţilor portugheze, licenţa de funcţionare a 
punctului de evacuare a luat în considerare condiţiile impuse de directiva 1999/31/CE1, 
privind descărcarea deşeurilor, şi funcţionarea acestuia a făcut obiectul unor acţiuni de 
monitorizare şi raportare cu scopul de a verifica respectarea condiţiilor impuse de licenţa în 
cauză şi de legislaţia aplicabilă în speţă. Pe de altă parte, societatea însărcinată cu exploatarea 
punctului de evacuare a prezentat un plan de adaptare a descărcării, astfel cum se prevede în 
directiva 1999/31/CE. Acest plan a fost aprobat de Ministerul Mediului în anumite condiţii. 
Aceste condiţii nu au avut ca obiect acţiunea descărcării asupra mediului mai ales în ceea ce 
priveşte efectele acesteia asupra calităţii solurilor, a mediului acvatic sau a atmosferei, ci 
numai anumite aspecte care se referă la securitatea lucrătorilor.

Din cele menţionate anterior rezultă că, potrivit clarificărilor obţinute de reprezentanţii 
Comisiei, punctul de evacuare funcţionează în baza unei licenţe de mediu care respectă 
condiţiile regulamentului comunitar. Acestea fiind date, chiar dacă există un conflict între 
instanţele naţionale la adresa autorizaţiei de construire a punctului de evacuare, este vorba de 
o problemă care ţine de domeniul de aplicare a legislaţiei naţionale şi nu de cel al legislaţiei 
comunitare şi care depăşeşte, prin urmare, cadrul de intervenţie a Comisiei.

  
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.


