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Θέμα: Αναφορά 0969/2005, του Antero Oliveira Resende, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «PCP/PEV» («Coligaçao Democrática Unitária»), σχετικά με 
την περιβαλλοντική ρύπανση στη Santa Maria da Feira

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την απαράδεκτη περιβαλλοντική ρύπανση που 
προκαλούν τα βιομηχανικά λύματα στην πορτογαλική πόλη Santa Maria da Feira. Καθώς οι 
πολυάριθμες προσπάθειές του να επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων τοπικών και εθνικών 
αρχών υπήρξαν ατελέσφορες, ο αναφέρων ζητεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ενεργήσει προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η αναφορά εφιστά την προσοχή στη ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόθεση 
αποβλήτων που προέρχονται από τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής υλικών σιδήρου, 
ειδικότερα από την εταιρεία «Ferragens CIFIAL» που βρίσκεται στο βιομηχανικό κέντρο 
«Centro Industrial de Ferragens» στην πόλη Rio Meão της κοινότητας Santa Maria da Feira. 
Αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στις συνέπειες της κατάστασης σε ό,τι αφορά την προστασία 
των υπογείων υδάτων της περιοχής. Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι οι αναλύσεις που 
διενεργήθηκαν αποκάλυψαν, κατά τα λεγόμενά του, την παρουσία πολλών επικίνδυνων 
ουσιών στο νερό, κυρίως του καδμίου και του νικελίου, και ότι η υγειονομική αρχή είχε 
προειδοποιήσει τον πληθυσμό για τον κίνδυνο από τη χρήση του νερού των φρεάτων για 
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ανθρώπινη κατανάλωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών 
αποβλήτων1, η οποία κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2006/12/ΕΚ της 5ης Απριλίου 20062, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η 
αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του 
ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν 
το περιβάλλον· πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της 
εγκατάλειψης και της απόρριψης των αποβλήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 8, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κάθε κάτοχος αποβλήτων να τα παραδίδει σε 
φορέα συλλογής ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας 
των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες3, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια 
ύδατα των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο I του παραρτήματος και να περιορίσουν 
την εισαγωγή των ουσιών του καταλόγου II. Στις ουσίες του καταλόγου II συγκαταλέγονται 
το κάδμιο και το νικέλιο και οι ουσίες εκείνες που έχουν βλαπτικό αποτέλεσμα στη γεύση 
και/ή στην οσμή των υπόγειων υδάτων και που καθιστούν τα τελευταία ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κατάσταση που περιγράφεται στην αναφορά μπορεί να 
θέσει εν αμφιβόλω την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω κοινοτικών διατάξεων και για αυτόν τον 
λόγο η Επιτροπή ζητά επί του παρόντος να της δοθούν διευκρινίσεις από τις πορτογαλικές 
αρχές. Η Επιτροπή Αναφορών θα τηρείται ενήμερη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του 
συστήματος PILOT για την εξέταση των καταγγελιών (φάκελος 171/08/ENVI), ζήτησε 
διευκρινίσεις από τις πορτογαλικές αρχές σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων και 
των βιομηχανικών λυμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στην περιοχή Rio Meão, και ειδικότερα της εταιρείας «Ferragens CIFIAL».

Στην απάντησή τους, οι πορτογαλικές αρχές δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ο όμιλος CIFIAL περιλαμβάνει τρεις εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται σε καθεστώς 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και η 
κατάσταση όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων των εγκαταστάσεων «Centro
Industrial de Ferragens» και «Estabelecimento de Fundição da CIFIAL» είναι παρόμοιες. 

                                               
1 EE L 194 της 25.7.1975, σ. 39–41.

2 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9–21.

3 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43–48.
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Στην άδεια προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών χώρων
(στεγανοποίηση, δίκτυο αποστράγγισης, συνθήκες ασφάλειας) και προβλέπεται η υποχρέωση 
μεταφοράς των παραγόμενων αποβλήτων σε εγκεκριμένους φορείς με σκοπό την τελική 
επεξεργασία τους. Στην άδεια ορίζεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει να είναι 
καταχωρημένος στο εθνικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τα απόβλητα (SIRER) 
και πρέπει να καταρτίζει έκθεση σχετικά με τον τύπο, την ποσότητα και τη μέθοδο 
επεξεργασίας των αποβλήτων που παράγονται από την εγκατάσταση. Ωστόσο, στις δύο 
μονάδες εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων: ενώ τα λύματα της 
μονάδας «Centro Industrial de Ferragens» απορρίπτονται στον ποταμό «Ribeira de Beire» 
αφού υποστούν επεξεργασία η οποία συνίσταται σε αδρανοποίηση, ομογενοποίηση, 
κροκίδωση και καθίζηση, τα λύματα της μονάδας «Estabalecimento de Fundição» 
μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας της τρίτης εγκατάστασης, της «Estabelecimento de
Torneiras da CIFIAL».

Όσον αφορά την τελευταία εγκατάσταση («Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL»), αν 
και οι όροι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν για τις
δύο πρώτες εγκαταστάσεις, διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των αποβλήτων 
παρουσίαζαν ορισμένες ελλείψεις, συγκεκριμένα δεν διέθεταν στέγαστρο και σύστημα 
αποστράγγισης. Για τον λόγο αυτόν, ο πάροχος υποχρεώθηκε να καταθέσει ένα σχέδιο 
μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος χώρου. Τα μέτρα πρέπει 
να έχουν υλοποιηθεί έως το 2010. Όσον αφορά τα λύματα, αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία, 
η οποία συνίσταται σε αδρανοποίηση, ομογενοποίηση, κροκίδωση και καθίζηση, προτού 
απορριφθούν σε παραπόταμο του «Ribeira de Rio Maior».

Οι πορτογαλικές αρχές παρείχαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2003 και 2007 στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ζώνης του
Rio Meão, και ανέφεραν τις μονάδες κατά των οποίων κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης 
μετά την επιθεώρηση, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται καμία από τις μονάδες του ομίλου
CIFIAL.

Τέλος, στην απάντηση θίγεται επίσης το ζήτημα της ρύπανσης των υπογείων υδάτων της 
ζώνης. Οι πορτογαλικές αρχές δεν είναι ενήμερες για την ύπαρξη καδμίου και νικελίου στα 
υπόγεια ύδατα του Rio Meão. Απεναντίας, επισημαίνουν ότι το 2004 είχε ανιχνευθεί η 
παρουσία μη φυσιολογικών επιπέδων τριχλωροαιθυλενίου (TCE) στους υδροφόρους 
ορίζοντες της ζώνης. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω 
ρύπανση δεν προέρχεται από συγκεκριμένη πρόσφατη πηγή, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι 
επί σειρά ετών το τριχλωροαιθυλένιο χρησιμοποιούνταν συστηματικά στη διαδικασία 
καθαρισμού μεταλλικών τεμαχίων. Κατόπιν τούτου, ανέθεσαν στη Σχολή Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου του Πόρτο να μελετήσει την κατάσταση και να προτείνει επαρκή μέτρα 
απολύμανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για παλαιά πηγή 
ρύπανσης η οποία αφορά υδροφόρο ορίζοντα μεγάλου βάθους, συστήθηκε δε να εφαρμοστεί 
η τεχνική της οξείδωσης του τριχλωροαιθυλενίου με σκοπό την αδρανοποίησή του.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, μετά την προαναφερθείσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε 
διάγνωση της κατάστασης, συγκεκριμένα μέσω της λήψης δειγμάτων και της υποβολής τους 
σε χημική ανάλυση σε δύο εργαστήρια. Διενεργήθηκε επίσης μια συνοπτική υδρογεωλογική 
μελέτη, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και καταρτίστηκε σχέδιο 
παρακολούθησης. Επιπλέον, στην περιοχή εγκαταστάθηκε ένας πρότυπος σταθμός 
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απορρύπανσης, ο οποίος έχει ήδη επεξεργαστεί 4287 κυβικά μέτρα νερού και έχει 
απομακρύνει περίπου 604,8 κιλά τριχλωροαιθυλενίου.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η συνολική ποσότητα 
των ρύπων που υπάρχουν στο υπέδαφος χωρίς να πραγματοποιηθούν εξαιρετικά μεγάλες 
επενδύσεις. Εντούτοις, ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η εξάπλωση της 
ρυπαντικής ουσίας τριχλωροαιθυλενίου στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις τριχλωροαιθυλενίου που εντοπίστηκαν βρίσκονται σε μεγάλα βάθη και οι 
δειγματοληψίες που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη στο πλαίσιο των 
προγραμματισμένων ενεργειών διάγνωσης και απορρύπανσης επιβεβαιώνουν τη μη διάδοση 
του εν λόγω ρυπαντή στον υδροφόρο ορίζοντα.

Βάσει των ανωτέρω διευκρινίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι πορτογαλικές αρχές 
έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την ορθή διαχείριση και εξυγίανση της κατάστασης, και ότι 
δεν δικαιολογείται η συνέχιση της εξέτασης της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία έχει ως εκ 
τούτου περατωθεί.


