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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0969/2005, внесена от Antero Oliveira Resende, с португалско 
гражданство, от името на „PCP/PEV“ (Coligação Democrática Unitária), 
относно случай на замърсяване на околната среда в Santa Maria da Feira

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда недопустимото замърсяване на околната среда, което 
се дължи на отпадъците от промишлено предприятие в португалския град Santa Maria 
de Feira. Тъй като множеството жалби, внесени пред местните и национални органи, не 
са довели до резултат, вносителят на петицията иска от Европейския парламент да се 
намеси и да гарантира спазването на законодателството в областта на околната среда по 
този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 февруари 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Петицията привлича вниманието върху замърсяването, причинено от 
неконтролираното депониране на отпадъци, продукт на промишлени заводи за 
производство на производни на желязото материали, по-специално дружеството 
„Ferragens CIFIAL“, разположено в „Centro Industrial de Ferragens“ на град Rio Meão, 
община Santa Maria da Feira. В нея се описват по-конкретно последиците от 
положението що се отнася до защитата на подпочвените води в района. Вносителят на 
петицията уточнява, че извършените анализи показват наличието във водата на 
различни опасни вещества, а именно кадмий и никел, и че здравният орган е 
предупредил населението за опасността от използване на водата от кладенците за 
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човешка консумация.

По силата на член 4 от Директива 75/442/ЕИО от 15 юли 1975 г. относно отпадъците1, 
кодифицирана с Директива 2006/12/ЕО от 5 април 2006 г.2, държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че отпадъците са обезвредени или 
елиминирани, без да се застрашава човешкото здраве и без да се използват способи или 
методи, които могат да навредят на околната среда; освен това те трябва да 
предприемат необходимите мерки да се забрани изоставянето или изхвърлянето на 
отпадъци. Съгласно член 8 държавите-членки предприемат необходимите мерки, така 
че всеки притежател на отпадъци да ги предаде на фирма за събиране на отпадъци или 
самият той да осигури тяхното обезвреждане или елиминиране. 

Съгласно член 3 от Директива 80/68/ЕИО от 17 декември 1979 г. относно опазването на 
подпочвените води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества3, 
държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят 
попадането в подпочвените води на вещества, включени в приложения към нея списък 
I, както и да ограничат това на вещества от списък II. Сред веществата от списък II са 
включени кадмий и никел и вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или 
миризмата на подпочвените води и ги правят негодни за консумация от човека.

От горепосоченото следва, че описаната в петицията ситуация може да застраши 
правилното прилагане на горепосочените общностни разпоредби и че поради тази 
причина Комисията в момента иска разяснения от страна на португалските органи по 
този въпрос. Комисията по петиции ще бъде в течение на случая.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Както беше съобщено по-рано, Комисията поиска от португалските органи, в рамките 
на системата PILOT за обработка на жалби (досие 171/08/ENVI), разяснения във връзка 
с третирането на отпадъци и отпадъчни води, произхождащи от експлоатацията на 
промишлени обекти в района на Rio Meão, в частност от дружеството „Ferragens 
CIFIAL“.

В отговора си португалските органи съобщиха следното:

Групата CIFIAL включва три инсталации, разполагащи с екологичен лиценз. 

Наложените от екологичните лицензи условия и положението по отношение на
третирането на отпадъците в инсталациите „Centro Industrial de Ferragens“ и 
„Estabelecimento de Fundição da CIFIAL“ са сходни. Лицензът определя техническите 
характеристики на депата (водонепропускливост, отводнителна система, условия на 
безопасност) и изисква впоследствие отпадъците да се препращат към лицензирани 
                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39–41.

2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9–21.

3 ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43–48.
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оператори с цел крайното им третиране. Лицензът изисква също така операторът да 
бъде вписан в националната електронна информационна система за отпадъците
(SIRER) и да изготви доклад относно вида, качеството и схемата на пречистването на 
отпадъчни продукти от инсталацията. Условията на пречистване на отпадъчните води 
обаче са различни в двата обекта: докато тези от „Centro Industrial de Ferragens“ се 
заустват в „Ribeira de Beire“, след като са били подложени на пречистване, включващо 
неутрализиране, хомогенизиране, флокулация и утаяване, тези от „Estabalecimento de 
Fundição“ се препращат към пречиствателната станция на третата инсталация, 
„Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“. 

Що се отнася до последната инсталация („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“), 
макар и условията на екологичния лиценз да са сходни с предишните, беше установено, 
че на територията на депото за отпадъци са налице някои неизправности, а именно 
липсата на покривна част и на отводнителна система. По тази причина операторът беше 
задължен да представи план с мерки за повишаване на защитата на заобикалящата 
среда. Мерките трябва да бъдат изпълнени до 2010 г. Колкото до отпадъчните води, те 
се подлагат на пречистване чрез неутрализиране, хомогенизиране, флокулация и 
утаяване, преди да бъдат заустени в приток на „Ribeira de Rio Maior“.

Португалските органи предоставиха също информация относно извършените между 
2003 и 2007 г. инспекции на промишлените обекти в района на Rio Meão и посочиха 
обектите, срещу които след инспекцията е била започната процедура за нарушение, и 
сред които не фигурира нито един обект на групата CIFIAL.

Накрая, отговорът се спира и на замърсяването на подпочвените води в района. 
Португалските органи нямат сведения за наличието на кадмий и никел в подпочвените 
води на Rio Meão. За сметка на това те посочват, че през 2004 г. е било установено 
наличие на по-високи от нормалните нива на трихлоретилен във водоносния слой на 
района. Отговорните органи обаче са стигнали до заключението, че въпросното 
замърсяване не произтича от конкретен нов източник, а от факта, че в продължение на 
няколко години в процеса на почистване на метални части редовно е бил използван 
трихлоретилен. Те са възложили на факултета по инженерство на университета в Порто 
задачата да проучи ситуацията и да предложи адекватни мерки за обеззаразяване на 
водоносния слой. Проучването е потвърдило, че става дума за стар източник на 
замърсяване дълбоко във водоносния слой и е препоръчало техниката на окисление на
трихлоретилена, така че той да бъде обезвреден. 

Според португалските органи след горепосоченото проучване е била направена оценка 
на положението чрез вземане на проби посредством бомбаж и химически анализ на
пробите в две лаборатории. Извършени са били също кратко хидрогеоложко проучване 
и проучване на екологичните последици, и е бил изготвен план за наблюдение. В 
почвата е била инсталирана и пилотна станция за обеззаразяване, която вече е успяла да 
пречисти 4 287 м3 вода и да обеззарази близо 604,8 кг трихлоретилен. 

Според португалските органи не е възможно да се изчисли общото количество на 
замърсители в подпочвените пластове без значителни инвестиции. Те обаче са взели 
необходимите мерки за неразпространение на замърсителя трихлоретилен във 
водоносния слой. Най-високите установени концентрации на трихлоретилен се намират 
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на голяма дълбочина и протичащите бомбажи в рамките на планираните действия за 
оценка и обеззаразяване гарантират неразпространението на замърсителя във 
водоносния слой. 

Въз основа на гореспоменатите разяснения Комисията прецени, че португалските 
органи са предприели необходимите мерки за добро управление и подобряване на 
положението, и че няма основание за продължаване на разследването по случая, който 
съответно беше приключен.


