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for "PCP/PEV", om miljøforurening i Santa Maria da Feira

1. Sammendrag

Andrageren klager over den uacceptable miljøforurening, der skyldes affald fra en 
industrivirksomhed i den portugisiske by Santa Maria de Feira. De mange anmodninger, som 
er indgivet hos de lokale og nationale ansvarlige myndigheder, har ikke båret frugt, og 
andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre overholdelsen af 
EU's miljølovgivning, som gælder på området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. februar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

I andragendet henledes opmærksomheden på forurening forårsaget af ukontrolleret 
deponering af affald fra industrivirksomheder, der producerer afledte produkter af jern, 
navnlig selskabet "Ferragens CIFIAL", som er beliggende i "Centro Industrial de Ferragens" i 
byen Rio Meão i Santa Maria da Feira kommune. Der henvises især til situationens 
konsekvenser for beskyttelsen af områdets grundvand. Andrageren præciserer, at de foretagne 
analyser skulle have vist forekomst af flere farlige stoffer i vandet, navnlig cadmium og 
nikkel, samt at sundhedsmyndighederne har advaret befolkningen om faren ved anvendelse af 
vandet i brønde til konsum.

I henhold til artikel 4 i direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald1, som ændret ved
                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39-41.
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direktiv 2006/12/EF af 5. april 20061, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i 
fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet. De 
træffer desuden de nødvendige foranstaltninger til at forbyde henkastning og dumpning af 
affald. Ifølge artikel 8 træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige for, at 
enhver indehaver af affald enten overlader dette til en indsamler eller selv sørger for dets 
nyttiggørelse eller bortskaffelse. 

Ifølge artikel 3 i direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet 
mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer2 træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre tilførsel til grundvandet af stoffer nævnt i liste I og begrænse 
tilførsel til grundvandet af stoffer nævnt i liste II. Blandt stofferne nævnt i liste II er cadmium 
og nikkel, der har en skadelig virkning på smagen og/eller lugten af grundvand og gør dette 
uegnet til drikkevand.

Det fremgår af ovenstående, at situationen, der beskrives i andragendet, kan rejse tvivl om den 
korrekte anvendelse af ovennævnte fællesskabsbestemmelser, og Kommissionen er derfor i 
gang med at anmode de portugisiske myndigheder om oplysninger. Udvalget for andragender 
vil blive holdt underrettet om udviklingen i sagen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.
Som tidligere meddelt har Kommissionen inden for rammerne af PILOT-systemet for 
behandling af klager (sag 171/08/ENVI) anmodet de portugisiske myndigheder om nærmere 
oplysninger om behandlingen af det affald og spildevand, som stammer fra driften af 
industrianlæg i byen Rio Meão, navnlig virksomheden "Ferragens CIFIAL".

De portugisiske myndigheder har i deres svar meddelt følgende:

Koncernen CIFIAL omfatter tre anlæg, som er undergivet en miljøtilladelse.

De betingelser, som er fastsat i miljøtilladelserne, og forholdene med hensyn til håndteringen 
af affald på anlæggene "Centro Industrial de Ferragens" og "Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL" er ens. Tilladelsen indeholder specifikationer for affaldsdepoternes tekniske 
karakteristika (forsegling, dræningsnet og sikkerhedsforhold) og krav om, at affaldet 
efterfølgende sendes til godkendte affaldsbehandlingsvirksomheder med henblik på 
slutbehandling. I tilladelsen kræves desuden, at affaldsbehandlingsvirksomheden er opført i 
det nationale elektroniske affaldsinformationssystem (SIRER), og at 
affaldsbehandlingsvirksomheden udarbejder en rapport om typen, mængden og 
behandlingsmåden af affald, der stammer fra anlægget. Forholdene med hensyn til 
håndteringen af spildevand er imidlertid forskellige på de to anlæg. Mens spildevandet fra 
"Centro Industrial de Ferragens" udledes i "Ribeira de Beire" efter at have undergået en 
behandling bestående i neutralisering, homogenisering, flokkulering og bundfældning, sendes 
spildevandet fra "Estabalecimento de Fundição" til rensningsanlægget på det tredje anlæg 
"Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL".

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
2 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43-48.
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Hvad angår sidstnævnte anlæg ("Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL"), for hvilket 
betingelserne i miljøtilladelsen er identiske med dem, der gælder for de to førstnævnte anlæg, 
har det imidlertid vist sig, at affaldsdepoterne frembød en række uregelmæssigheder, navnlig 
manglende afdækning og dræningssystem. Affaldsbehandlingsvirksomheden er derfor blevet 
forpligtet til at fremlægge en plan over foranstaltninger, der skal tjene til at forbedre 
beskyttelsen af det omgivende miljø. Foranstaltningerne skal være gennemført senest i 2010. 
Hvad angår  spildevandet, undergår det en behandling bestående i neutralisering, 
homogenisering, flokkulering og bundfældning, idet det udledes i en biflod til "Ribeira de Rio 
Maior".

De portugisiske myndigheder har desuden fremlagt oplysninger om de inspektionsaktiviteter, 
der er blevet udført i perioden 2003-2007 på industrianlæggene på industriområdet i Rio 
Meão, og kortlagt de anlæg, der har været genstand for en overtrædelsesprocedure som følge 
af inspektionen, blandt hvilke ingen af koncernen CIFIAL's anlæg befinder sig.

Endelig kommer de portugisiske myndigheder i deres svar også ind på spørgsmålet om 
forureningen af grundvandet i området. De portugisiske myndigheder har ikke kendskab til, at 
der skulle forekomme cadmium og nikkel i grundvandet i Rio Meão. De gør derimod 
opmærksom på, at man i 2004 konstaterede tilstedeværelsen af unormalt høje niveauer af 
trichlorethylen (TRI) i grundvandsmagasinerne i området. De ansvarlige myndigheder har 
ikke desto mindre sluttet, at den pågældende forurening ikke stammer fra en nylig specifik 
kilde, men skyldes, at trichlorethylen gennem en årrække regelmæssigt er blevet anvendt ved 
rensning af metaldele. De portugisiske myndigheder har bedt det tekniske fakultet ved Porto 
universitet undersøge forholdene og foreslå egnede foranstaltninger med henblik på rensning 
af grundvandsmagasinet. Det tekniske fakultet konkluderede på basis af undersøgelsen, at der 
var tale om en eksisterende gammel forurening i et dybtliggende grundvandsmagasin, og 
tilrådede, at der anvendes en fremgangsmåde, hvorved trichlorethylenet iltes og på den måde 
uskadeliggøres.

Ifølge de portugisiske myndigheder har man efter ovennævnte undersøgelse foretaget en 
diagnose af situationen navnlig gennem udtagning af prøver ved bombage samt en kemisk 
analyse af prøverne på to laboratorier. Man har endvidere gennemført en summarisk 
hydrogeologisk undersøgelse og en miljøkonsekvensanalyse og udarbejdet en 
overvågningsplan. Man har desuden opført et pilotrensningsanlæg på området, som allerede 
har behandlet 4.287 m3 vand og renset ca. 604,8 kg trichlorethylen.

Ifølge de portugisiske myndigheder er det ikke muligt at vurdere den samlede mængde 
kontaminanter, som forekommer i undergrunden, uden meget store investeringer. Man har 
imidlertid truffet de nødvendige foranstaltninger mod at trichlorethylenet spreder sig i 
grundvandsmagasinet. De højeste koncentrationer af trichlorethylen er konstateret i meget stor 
dybde, og den igangværende bombage som led i den planlagte diagnosticering og rensning 
sikrer, at kontaminanten ikke spreder sig i grundvandsmagasinet.

Kommissionen har på basis af ovennævnte præciseringer vurderet, at de portugisiske 
myndigheder har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på en forsvarlig 
forvaltning og opretning af situationen, og at der ikke er grundlag for at foretage sig 
yderligere i sagen, som dermed er lukket.


