
CM\797156LV.doc PE407.947/REV.v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0969/2005, ko „PCP/PEV” (Coligação Democrática Unitária) 
vārdā iesniedza Portugāles valstspiederīgais Antero Oliveira Resende, par vides 
piesārņošanu Santa Maria de Feira

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka Portugāles pilsētā Santa Maria de Feira ir nepieņemams 
vides piesārņojums, ko rada kāda rūpniecības uzņēmuma atkritumi. Vairākkārtēji lūgumi 
atbildīgajām vietējām un valsts iestādēm nav devuši panākumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu šajā jautājumā panākt un nodrošināt Eiropas vides tiesību aktu
ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 21. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumrakstā vērsta uzmanība uz piesārņojumu, ko rada nekontrolētas atkritumu noliktavas, 
kurā glabā rūpnieciskos atkritumus no dzelzs un kuru jo īpaši izmanto uzņēmums „Ferragens 
CIFIAL”, un kas atrodas „Centro Industrial de Ferragens” Rio Meão, Santa Maria de Feira
teritorijā. Lūgumraksts sevišķi atsaucas uz situācijas sekām, kas skar šīs teritorijas pazemes 
ūdeņu aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka veiktās analīzes pierāda daudzu 
bīstamu vielu esamību ūdenī, proti, kadmija un niķeļa, un ka veselības iestādes ir brīdinājušas 
sabiedrību par risku, lietojot pārtikā akas ūdeni.



PE407.947/REV.v01-00 2/3 CM\797156LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Saskaņā ar 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK 4.pantu par atkritumiem1, kuru 
kodificē ar 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/12/EK2, dalībvalstīm jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu atkritumu pārstrādi vai iznīcināšanu bez veselības draudiem 
cilvēkiem un lai izmantotā tehnika vai metodes nenestu kaitējumu videi. Dalībvalstīm arī 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizliegtu nelikumīgu atbrīvošanos no atkritumiem un to 
izmešanu. Saskaņā ar 8. pantu dalībvalstis pieņem nepieciešamos noteikumus, kas nosaka, ka 
visi atkritumu īpašnieki tos nodod atkritumu savācējam vai nodrošina to pārstrādi vai 
iznīcināšanu.

Saskaņā ar 1979. gada 17. decembra Direktīvas 80/68/EEK 3. pantu par gruntsūdeņu 
aizsardzību no piesārņojuma, ko rada noteiktas bīstamas vielas3, dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai novērstu I saraksta vielu ievadīšanu gruntsūdeņos un ierobežotu II saraksta 
vielu ievadīšanu gruntsūdeņos, tādējādi izvairoties no ūdens piesārņošanas ar šīm vielām. 
Starp II saraksta vielām ir kadmijs un niķelis, un tiem ir kaitīga ietekme uz gruntsūdeņu garšu 
un/vai smaržu, kā arī šāds ūdens nav derīgs izmantošanai pārtikā.

No iepriekš minētā izriet, ka lūgumrakstā aprakstītā situācija liek izvirzīt izmeklēšanai 
iepriekš minēto Kopienas tiesību aktu pareizu piemērošanu, un šī iemesla dēļ Komisija 
pieprasīs paskaidrojumus no Portugāles iestādēm. Lūgumrakstu komiteju informēs par lietas 
attīstību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Kā ziņots iepriekš, Komisija izmēģinājuma sistēmas (PILOT) ietvaros sūdzību izskatīšanai 
(lieta 171/08/ENVI) Portugāles varas iestādēm pieprasīja paskaidrojumus par atkritumu un to 
notekūdeņu apsaimniekošanu, kas rodas no Rio Meão apvidus rūpniecības daļu darbības, īpaši 
no uzņēmuma „Ferragens CIFIAL” darbības.

Savā atbildē Portugāles varas iestādes sniedza turpmāk minēto informāciju:

CIFIAL grupā ir trīs iekārtas, uz ko attiecas vides licence.

Vides licenču uzliktie nosacījumi un atkritumu apsaimniekošanas situācija „Centro Industrial 
de Ferragens” un „Estabelecimento de Fundição da CIFIAL” iekārtās ir līdzīgi. Licencē ir 
noteikts glabātavu tehniskais raksturojums (impregnēšana, drenāžas tīkls, drošības 
nosacījumi) un pieprasīts, ka atkritumi pēc tam tiek nosūtīti apstiprinātiem operatoriem to gala 
apsaimniekošanai. Licencē ir noteikts arī, ka operatoram ir jābūt reģistrētam valsts 
elektroniskajā informācijas sistēmā par atkritumiem (SIRER) un jāizstrādā ziņojums par 
iekārtas radīto atkritumu apsaimniekošanas tipu, daudzumu un veidu. Taču notekūdeņu 
apsaimniekošanas nosacījumi katrā no divām iekārtām ir atšķirīgi: „Centro Industrial de 
Ferragens” notekūdeņi pēc apstrādes, kurā ietilpst to neitralizācija, homogenizācija, 
koagulācija un dekantēšana, tiek iepludināti Ribeira de Beire, bet „Estabalecimento de 

                                               
1 OV L 194, 25.7.1975., 39.–41. lpp.

2 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.

3 OV L 20, 26.1.1980., 43.–48. lpp.
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Fundição” notekūdeņi tiek novadīti uz „Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”, trešās 
daļas, apstrādes iekārtu.

Attiecībā uz šo pēdējo iekārtu („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”), lai arī vides 
licences nosacījumi ir līdzīgi kā iepriekšējām iekārtām, ir konstatēts, ka atkritumu glabātavas 
teritorijai ir dažas nepilnības, it īpaši seguma un drenāžas sistēmas trūkums. Šī iemesla dēļ 
operatoram lika iesniegt pasākumu plānu apkārtējās vides aizsardzības palielināšanai. 
Pasākumi ir jāievieš līdz 2010. gadam. Attiecībā uz notekūdeņiem, tie pirms iepludināšanas 
Ribeira de Rio Maior pietekā tiek neitralizēti, homogenizēti, koagulēti un dekantēti.

Portugāles varas iestādes sniedza informāciju arī par pārbaudēm, kas Rio Meão teritorijas 
rūpniecības daļās veiktas 2003.–2007. gadā, un norādīja uz daļām, pret kurām pēc pārbaudes 
tika vērsta pārkāpuma procedūra, starp tām nav nevienas CIFIAL grupas daļas.

Visbeidzot, atbildē tika skarts arī teritorijas pazemes notekūdeņu piesārņojuma jautājums. 
Portugāles varas iestāžu rīcībā nav ziņu par kadmija un niķeļa klātesamību Rio Meão pazemes 
ūdeņos. Taču tās norāda, ka 2004. gadā tika noteikts pārāk augsts trihloretilēna (THE) līmenis 
teritorijas ūdens nesējslāņos. Tomēr atbildīgas varas iestādes secināja, ka šis piesārņojums 
nenāk no konkrēta avota, bet tas pastāv, jo vairākus gadus THE regulāri tika izmantots metāla 
daļu tīrīšanas procesā. Tās Porto Universitātes Inženierzinātņu fakultātei uzdeva izpētīt 
situāciju un ierosināt atbilstošus pasākumus ūdens nesējslāņu dekontaminācijai. Pētījumā tika 
apstiprināts, ka piesārņojuma avots ir sens, tas pastāv dziļos ūdens nesējslāņos, un tika ieteikta 
THE oksidēšanas tehnika, lai to padarītu nekaitīgu.

Saskaņā ar Portugāles varas iestāžu teikto pēc iepriekšminētā pētījuma tika veikts situācijas 
novērtējums, jo īpaši ar tvaicēšanu iegūstot paraugus un divās laboratorijās veicot paraugu 
ķīmisko analīzi. Vēl tika veikts īss hidroģeoloģisks pētījums, ietekmes uz vidi pētījums un 
izstrādāts monitoringa plāns. Šajā vietā tika uzstādīta arī izmēģinājuma dekontaminācijas 
stacija, kas jau ir apstrādājusi 4287 m3 ūdens un dekontaminējusi aptuveni 604,8 kg THE.

Saskaņā ar Portugāles varas iestāžu pausto bez lieliem ieguldījumiem nav iespējams noteikt 
piesārņotāju kopējo daudzumu, kas atrodas pazemē. Tomēr tika veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai ūdens nesējslānī neizkliedētu piesārņotāju THE. Visaugstākā noteiktā THE 
koncentrācija atrodas lielā dziļumā, un ieplānoto novērtēšanas un dekontaminācijas darbību 
ietvaros notiekošās tvaicēšanas nodrošina piesārņotāja neizplatīšanos ūdens nesējslānī.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem paskaidrojumiem, Komisija uzskatīja, ka Portugāles 
varas iestādes veica visus labai pārvaldībai un attīrīšanai nepieciešamos pasākumus un ka nav 
nepieciešams turpināt lietas izskatīšanu, kas attiecīgi tika slēgta.”


