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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0969/2005 dėl aplinkos taršos Santa Marija de Feiroje, kurią 
pateikė Portugalijos pilietis Antero Oliveira Resende PCP/PEV (Demokratų 
sąjunga) sąjungos vardu.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Portugalijos mieste Santa Marija de Feiroje dėl gamybos 
įmonės išmetamų atliekų taršos lygis netoleruotinas. Peticijos pateikėjas daug kartų kreipėsi į 
atsakingas vietos ir nacionalinės valdžios institucijas, tačiau nepasiekė jokio rezultato, todėl 
jis prašo Europos Parlamento įsikišti ir užtikrinti, kad šiuo atveju būtų laikomasi ES aplinkos 
teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. vasario 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Peticijoje atkreipiamas dėmesys į nekontroliuojamą atliekų šalinimą iš gamyklų, gaminančių 
metalo produkciją, būtent iš bendrovės „Ferragens CIFIAL“, priklausančios centrui „Centro 
Industrial de Ferragens“, esančiam Rio Meão mieste, Santa Maria da Feiros savivaldybėje. 
Peticijoje itin atkreipiamas dėmesys į šios zonos požeminio vandens apsaugą. Peticijos 
pateikėjas nurodo, jog atlikus tyrimus nustatyta, kad vandenyje yra pavojingų medžiagų, t. y. 
kadmio ir nikelio, o sveikatos institucija pranešė gyventojams apie pavojų vartojant šulinių 
vandenį žmonių reikmėms.
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Pagal 1975 m. liepos 15 d. Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų1, kodifikuotos 2006 m. 
balandžio 5 d. Direktyva 2006/12/EB2, 4 straipsnį valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir 
nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai; valstybės narės taip pat imasi būtinų 
priemonių uždrausti atliekų išmetimą ar išvertimą. Pagal 8 straipsnį valstybės narės imasi 
būtinų priemonių, kad bet kuris atliekų turėtojas pasirūpintų, kad atliekas sutvarkytų atliekų 
surinkėjas arba panaudotų ar pašalintų atliekas pats.

Pagal 1979 m. gruodžio 17 d. Direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo 
tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos 3 straipsnį3 valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias I sąraše pateikiamų medžiagų išleidimui į 
požeminius vandenis ir būtų apribotas II sąraše pateikiamų medžiagų išleidimas į požeminius 
vandenis. Į II sąrašą taip pat įtraukti kadmis ir nikelis bei medžiagos, kurios turi kenksmingų 
padarinių požeminio vandens skoniui ir (arba) kvapui ir padaro požeminį vandenį netinkamą 
vartoti žmonėms.

Iš nurodytų faktų matyti, kad dėl peticijoje nurodytos padėties kyla abejonių, ar tinkamai 
taikomos minėtos Bendrijos nuostatos, todėl Komisija paprašė Portugalijos valdžios 
institucijas pateikti paaiškinimus. Peticijų komitetas bus informuojamas apie šio atvejo tyrimo 
eigą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip pranešta anksčiau, pagal pažeidimų nagrinėjimo sistemą PILOT (dokumentas 
Nr. 171/08/ENVI) Komisija kreipėsi į Portugalijos valdžios institucijas, prašydama 
paaiškinimų dėl gamyklų išmetamų atliekų ir nuotekų vandens tvarkymo Rio Meão vietovėje, 
ypač bendrovės „Ferragens CIFIAL“.

Portugalijos valdžios institucijų atsakymas

Bendrovę „CIFIAL“ sudaro trys padaliniai, kuriems reikia aplinkosaugos leidimų.

Padaliniams „Centro Industrial de Ferragens“ ir „Estabelecimento de Fundição da CIFIAL“ 
taikomos vienodos leidimuose nurodytos aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo sąlygos. 
Leidimuose nurodytos atliekoms skirtų vietų techninės charakteristikos (sandarumas, drenažo 
sistema, apsaugos sąlygos) ir reikalaujama, kad atliekos būtų nedelsiant vežamos įmonėms, 
galinčioms apdoroti atliekas. Leidimuose taip pat nurodoma, kad atliekas apdorojančios 
įmonės turi būti registruotos nacionalinėje elektroninėje atliekų apskaitos informacinėje 
sistemoje (SIRER) ir turi pateikti ataskaitas apie padalinio atvežtų atliekų rūšį, kiekį ir 
apdorojimo būdą. Tačiau abu padaliniai skirtingai šalina nuotekas: „Centro Industrial de 
Ferragens“ nuotekas neutralizuoja, homogenizuoja, flokuliuoja, dekantuoja ir šalina į Ribeira 
de Beire upę, o „Estabalecimento de Fundição“ nuotekas apdoroti nukreipia į trečiąjį padalinį 
                                               
1OL L 194, 1975 7 25, p. 39–41.

2OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.

3 OL L 20, 1980 1 26, p. 43–48.
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„Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“.

Nors trečiajam padaliniui („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“) suteikto leidimo 
sąlygos yra tos pačios, atliekų kaupimo teritorijoje aptinkama įsipareigojimų nevykdymo, t. y. 
teritorija neuždengta, nėra drenažo sistemos. Todėl įmonė privalo pateikti veiksmų planą, 
skirtą tos teritorijos aplinkos apsaugai gerinti. Planas turi būti įgyvendintas iki 2010 m. Šiame 
padalinyje nuotekos neutralizuojamos, homogenizuojamos, flokuliuojamos, dekantuojamos ir 
šalinamos į Ribeira de Rio Maior upę.

Portugalijos valdžios institucijos pateikė informaciją apie 2003–2007 m. atliktas Rio Meão 
teritorijoje veikiančių gamyklų patikras ir nurodė gamyklas, kurioms po patikrinimo buvo 
taikoma pažeidimo procedūra ir tarp kurių nebuvo nė vieno „CIFIAL“ padalinio.

Galiausiai kyla klausimas dėl požeminio vandens taršos šioje teritorijoje. Portugalijos 
valdžios institucijos neturi duomenų apie tai, kad Rio Meão teritorijos požeminiame 
vandenyje būtų kadmio ir nikelio. Tačiau Portugalijos valdžios institucijos praneša, kad 
2004 m. šios teritorijos vandens sluoksniuose aptikta trichloroetileno (TRI). Tačiau atsakingos 
institucijos padarė išvadą, kad šios rūšies tarša atsirado ne iš neseniai veikiančio šaltinio, o 
tam įtakos turėjo daugelį metų metalo dalims valyti nuolat naudojamas TRI. Atsakingos 
institucijos įpareigojo Porto universiteto inžinerijos fakultetą atlikti tyrimą ir pasiūlyti 
priemones, kuriomis būtų galima iš vandens sluoksnių pašalinti kenksmingas medžiagas. 
Tyrimą atlikęs fakultetas patvirtino, kad taršos šaltinis jau seniai glūdi giliai esančiame 
vandens sluoksnyje, ir patarė jį nukenksminti naudojant TRI oksidacijos metodą.

Pasak Portugalijos valdžios institucijų, šiam tyrimui buvo paimti pavyzdžiai, dvi laboratorijos 
atliko jų cheminius tyrimus ir buvo įvertinta būklė. Taip pat buvo atliktas glaustas 
hidrogeologinis tyrimas, poveikio aplinkai tyrimas ir parengtas stebėjimo planas. Teritorijoje 
įrengta bandomoji nukenksminimo stotis, kurioje jau išvalyta 4 287 m3 vandens ir 
nukenksminta 604,8 kg TRI.

Pasak Portugalijos valdžios institucijų, be itin didelių investicijų neįmanoma nustatyti, kiek 
požeminiame vandenyje yra kenksmingų medžiagų. Tačiau imtasi būtinų priemonių, kad TRI 
nesklistų vandens sluoksniuose. Didžiausia TRI koncentracija yra giliuose sluoksniuose, 
atliekamais tyrimais, vertinimais ir nuolat veikiančia nukenksminimo sistema užtikrinama, 
kad kenksmingos medžiagos neplistų į kitus sluoksnius.

Remdamasi pateiktais paaiškinimais Komisija nurodė, kad Portugalijos valdžios institucijos 
ėmėsi tinkamų priemonių padėčiai valdyti bei gerinti ir kad nereikia toliau nagrinėti peticijos; 
peticija baigta nagrinėti.“


