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Tárgy: Az Antero Oliveira Resende, portugál állampolgár által a „PCP/PEV” 
(„Coligaçao Democrática Unitária”) nevében benyújtott, 0969/2005. számú 
petíció a Santa Maria da Feira-i környezetszennyezésről

1.A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Santa Maria da Feira portugáliai városban az ipari hulladék által 
okozott elfogadhatatlan környezetszennyezést panaszolja. Mivel az általa a helyi és nemzeti 
hatóságokhoz benyújtott számos kérelem nem járt eredménnyel, az Európai Parlament 
intézkedését kéri az EU ide vonatkozó hatályos környezetvédelmi jogszabályainak való 
megfelelés biztosítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 21. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10. 

A petíció a vasból származó anyagok gyártásával foglalkozó ipari üzemekben keletkező 
hulladék ellenőrizetlen lerakására és különösen a Santa Maria da Feira közigazgatási terület 
Rio Meão városában található „Ferragens CIFIAL” társaság által okozott szennyezésre hívja 
fel a figyelmet. A petíció pontosabban e helyzetnek a terület felszín alatti vizei védelmét illető 
következményeire utal. A petíció benyújtója kifejti, hogy az elvégzett vizsgálatok a vízben 
kimutatták több veszélyes anyag, különösen kadmium és nikkel jelenlétét, az egészségügyi 
hatóságok pedig figyelmeztették a lakosságot arra a veszélyre, amelyet a kutak vizének 
emberi fogyasztásra való használata jelent.
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A 2006. április 5-i 2006/12/EK irányelvvel1 egységes szerkezetbe foglalt, a hulladékokról 
szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK irányelv2 4. cikke értelmében a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék hasznosítása vagy 
ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy az 
alkalmazott eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a környezetet; ezen kívül a hulladékok 
elhagyásának vagy illegális lerakásának megtiltása érdekében is meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket. A 8. cikk szerint a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy minden hulladékbirtokos átadja a hulladékot egy hulladékgyűjtőnek, vagy 
saját magának kell gondoskodnia a hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról. 

A felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 
1979. december 17-i 80/68/EGK irányelv3 3. cikke alapján a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a mellékletben található I. listán szereplő 
anyagok felszín alatti vizekbe történő bejuttatását, továbbá korlátozzák a II. listán szereplő 
anyagok bejuttatását. A II. listán szereplő anyagok között van a kadmium és a nikkel, 
valamint azok az anyagok, amelyek káros hatással vannak a felszín alatti vizek ízére és/vagy 
szagára, emberi fogyasztásra alkalmatlanná téve azokat.

Az előzőekből következik, hogy a petícióban leírt helyzet megkérdőjelezheti a fent 
hivatkozott közösségi rendelkezések helyes alkalmazását, és ezért a Bizottság e tekintetben 
jelenleg magyarázatokat kér a portugál hatóságoktól. A Petíciós Bizottság tájékoztatást fog 
kapni az ügy fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

Amint korábban közölték, a Bizottság a panaszkezelő PILOT rendszer keretében 
(171/08/ENVI ügyirat) felvilágosítást kért a portugál hatóságoktól a Rio Meão település ipari 
létesítményei, és különösen a „Ferragens CIFIAL” társaság működéséből eredő hulladékok és 
szennyvíz kezeléséről.

Válaszukban a portugál hatóságok a következőt közölték:

A CIFIAL csoport három, környezetvédelmi engedélyre kötelezett létesítményt foglal 
magában. 

A környezetvédelmi engedélyekben előírt feltételek, illetve a „Centro Industrial de Ferragens” 
és az „Estabelecimento de Fundição da CIFIAL” létesítmények hulladékkezelési helyzete 
hasonló. Az engedély részletezi a lerakók műszaki jellemzőit (vízállóvá tétel, vízelvezető 
rendszer, biztonsági követelmények) és előírja, hogy a hulladékot a végső kezelés céljából 
továbbítsák az engedélyezett kezelőkhöz. Az engedély azt is meghatározza, hogy a kezelőnek 
szerepelnie kell a nemzeti elektronikus hulladékinformációs rendszerben (SIRER) és jelentést 
kell készítenie a létesítményben keletkező hulladék típusáról, mennyiségéről és kezelési 
módjáról. A szennyvízkezelés körülményei azonban eltérőek a két egységnél: amíg a „Centro 

                                               
1 HL 114., 2006.4.27., 9–21. o.
2 HL L 194., 1975.7.25., 39–41. o.
3 HL L 20., 1980.1.26., 43–48. o.
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Industrial de Ferragens” szennyvizét a „Ribeira de Beire”-be vezetik azt követően, hogy 
semlegesítéssel, homogenizálással, flokkulációval és ülepítéssel keze l t ék ,  az 
„Estabalecimento de Fundição” szennyvizét a harmadik létesítmény kezelési egységébe, az 
„Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”-ba küldik. 

Ez utóbbi létesítményt („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”) illetően, bár a 
környezetvédelmi engedély követelményei az előzőekhez hasonlóak, kitűnt, hogy a 
hulladéklerakó területeknél voltak hiányosságok, különösen a lefedés és a vízelvezető 
rendszer hiánya. Ezért kötelezték a kezelőt, hogy mutasson be a környező terület védelmét 
javítani hivatott intézkedési tervet. Az intézkedéseket 2010-ig kell elvégezni. Ami a 
szennyvizet illeti, azt semlegesítéssel, homogenizálással, flokkulációval és ülepítéssel kezelik, 
mielőtt a „Ribeira de Rio Maior” egy mellékfolyójába vezetik.

A portugál hatóságok továbbá tájékoztatást adtak a 2003 és 2007 között a Rio Meão övezet 
ipari létesítményeinél végzett ellenőrzésekről, és megnevezték azokat a létesítményeket, 
amelyek ellen az ellenőrzést követően jogsértési eljárást folytattak, ezek között a CIFIAL 
csoport egyetlen létesítménye sem szerepel.

Végül a válasz a terület talajvizeinek szennyezésére is kitér. A portugál hatóságok nem tudnak 
arról, hogy Rio Meão talajvizeiben kadmium és nikkel lenne. Viszont jelezték, hogy 2004-ben 
a terület víztartó rétegeiben rendellenes triklór-etilén szintet azonosítottak. Az illetékes 
hatóságok mégis arra a következtetésre jutottak, hogy a kérdéses szennyezés nem egy új 
külön forrásból származik, hanem abból, hogy több éven keresztül rendszeresen alkalmaztak 
triklór-etilént a fém alkatrészek tisztításához. Megbízták a portói egyetem mérnöki karát, 
hogy tanulmányozzák a helyzetet, és javasoljanak megfelelő intézkedéseket a víztartó réteg 
szennyezésmentesítése érdekében. A tanulmány megerősítette, hogy a mélyebb víztartó 
rétegben egy régi szennyezési forrás található, és azt javasolta, hogy oxidációs technikával 
tegyék ártalmatlanná a triklór-etilént. 

A portugál hatóságok szerint a fent említett tanulmányt követően mintavételezés útján 
felállították a helyzetre vonatkozó diagnózist, és a mintákat két laboratórium vegyelemezte. 
Elvégeztek továbbá egy átfogó hidrogeológiai tanulmányt, egy környezeti hatástanulmányt és 
kidolgoztak egy ellenőrzési tervet. A területen üzembe helyeztek egy kísérleti 
szennyezésmentesítő állomást is, amely már 4287 m3 vizet kezelt, és azt körülbelül 604,8 kg 
triklór-etiléntől tisztította meg. 

A portugál hatóságok szerint nem lehet nagyon drága beruházások nélkül megbecsülni az 
altalajban lévő szennyező anyagok teljes mennyiségét. Ugyanakkor meghozták a szükséges 
intézkedéseket, hogy a víztartó rétegben megállítsák a triklór-etilén szennyeződés 
szétterülését. A beazonosított legmagasabb triklór-etilén koncentrációk nagy mélységekben 
lokalizálódtak, és a diagnosztikai cselekmények, illetve a tervezett megtisztítás keretében 
folyamatban lévő koncentrálások a víztartó rétegben megakadályozzák a szennyeződés 
szétterülését. 

A fent említett tájékoztatások alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a portugál hatóságok 
meghozták a helyzet helyes kezeléséhez és orvoslásához szükséges intézkedéseket, és nem 
indokolt az ügy vizsgálatának folytatása, ezért azt lezárta.


