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Suġġett: Petizzjoni Nru 0969/2005, imressqa minn Antero Oliveira Resende, ta’
nazzjonalità Portugiża, f’isem "PCP/PEV" (Coligação Democrática 
Unitária), dwar it-tniġġis tal-ambjent f’Santa Maria da Feira

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta mit-tniġġis ambjentali mhux aċċettabbli dovut għal skart minn 
intrapriża industrijali fir-raħal Portugiż ta’ Santa Maria de Feira. Minħabba li l-bosta lmenti 
ppreżentati lil awtoritajiet lokali u nazzjonali responsabbli ma tawx il-frott mistenni, il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni u biex jiggarantixxi r-rispett tal-
leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea fis-seħħ fil-qasam.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Frar 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni fuq it-tniġġis ikkawżat minn depożitu mhux ikkontrollat ta’
skart li ġej minn unitajiet industrijali ta’ produzzjoni ta’ materjal li jkun ġej mill-ħadid, b’mod 
partikolari tal-kumpanija "Ferragens CIFIAL" li tinsab fis-"Centro Industrial de Ferragens" 
tar-raħal ta’ Rio Meão, fid-distrett ta’ Santa Maria da Feira. B’mod aktar partikolari tirreferi 
għall-konsegwenzi tas-sitwazzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-protezzjoni ta’ ilmijiet ta’
taħt l-art taz-zona. Il-petizzjonant jippreċiża li xi analiżi li saru urew il-preżenza ta’ għadd ta’
sustanzi perikolużi fl-ilma, b’mod partikolari l-kadmju u n-nikel, u li l-awtorità tas-saħħa 
wissiet lill-popolazzjoni bil-periklu tal-użu ta’ bjar tal-ilma għall-konsum mill-bniedem.
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Skont it-termini tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE tal-15 ta’ Lulju 1975 dwar l-iskart1, 
ikkodifikati mid-Direttiva 2006/12/KE tal-5 ta’ April 20062, l-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li l-iskart ikun riċiklat jew mormi mingħajr ma s-saħħa tal-
bniedem titpoġġa fil-periklu u mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu joħolqu 
ħsara għall-ambjent; barra minn hekk għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimpedixxu 
r-rimi u r-rifjut tal-iskart. Skont l-Artikolu 8, l-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex ikun żgurat li kull detentur ta’ skart jieħu dan l-iskart lil 
kollettur jew inkella jagħmel ċert huwa stess mir-riċiklaġġ jew mir-rimi tiegħu. 

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 80/68/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1979 dwar il-protezzjoni ta’
ilmijiet ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi3, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri sabiex jimpedixxu l-introduzzjoni, fl-ilmijiet ta’ taħt l-art, ta’
sustanzi li huma elenkati fil-lista I fl-Anness u sabiex jillimitaw l-introduzzjoni tas-sustanzi 
tal-lista II. Fost is-sustanzi tal-lista II hemm il-kadmju u n-nikel u dawk li għandhom effett ta’
ħsara fuq it-togħma u/jew fuq ir-riħa ta’ ilmijiet ta’ taħt l-art u li jagħmulhom mhux tajbin 
għall-konsum mill-bniedem.

Minn dan t’hawn fuq jirriżulta li s-sitwazzjoni deskritta fil-petizzjoni tista’ tfixkel l-
applikazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet komunitarji msemmija fuq u li għal din ir-raġuni, 
fil-preżent, il-Kummissjoni qegħda tfittex kjarifiki mingħand l-awtoritajiet Portugiżi f’dan ir-
rigward. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet sejjer jinżamm informat bl-evoluzzjoni ta’ din il-
kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Kif ġie ikkomunikat qabel, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Portugiżi, fil-qafas tas-
sistema PILOT għat-trattament ta’ lmenti (dossjer 171/08/ENVI), kjarifiki dwar it-trattament 
ta’ skart u tad-dranaġġ li huma riżultat tal-funzjonament ta’ unitajiet industrijali tal-lokalità ta’
Rio Meão, b’mod partikolari tal-kumpanija “Ferragens CIFIAL”.

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Portugiżi kkomunikaw dan li ġej:

Il-grupp CIFIAL jinkludi tliet installazzjonijiet li huma sottomessi għal liċenzja ambjentali. 

Il-kundizzjonijiet imposti mil-liċenzji ambjentali u s-sitwazzjoni tat-trattament tal-iskart tal-
installazzjonijiet “Centro Industrial de Ferragens” u “Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL” huma simili. Il-liċenzja tispeċifika l-karatteristiċi tekniċi tad-depożiti (siġill, netwerk 
tad-dranaġġ, kundizzjoniiet ta’ sigurtà) u teżiġi li l-iskart wara jintbagħat lil operaturi 
awtorizzati għat-trattament finali tagħhom. Il-liċenzja tiddetermina wkoll li l-operatur għandu 
jkun irreġistrat ukoll fis-sistema elettronika nazzjonali ta’ informazzjoni dwar l-iskart 
(SIRER) u għandu jħejji rapport dwar it-tip, il-kwantità u l-mod tat-trattament ta’ skart
prodott mill-installazzjonijiet.  Madankollu, il-kundizzjonijiet tat-trattament tad-dranaġġ huma 
                                               
1 ĠU L 194 tal-25.7.1975, p. 39–41.

2 ĠU L 114 tas-27.4.2006, p. 9–21.

3 ĠU L 20 tas-26.1.1980, p. 43–48.
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differenti fiż-żewġ unitajiet: filwaqt li dawk tas-“Centro Industrial de Ferragens” jintremew
fir-“Ribeira de Beire” wara li jkunu għaddew minn trattament li jikkonsisti fin-
newtralizzazzjoni, l-omoġenizzazzjoni, it-tiswir ta’ massa ta’ partikoli żgħar, u d-
dekantazzjoni tagħhom, dawk ta’ “Estabalecimento de Fundição” jintbagħtu lill-unità tat-
trattament tat-tielet installazzjoni, “Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”. 

Dak li jirrigwarda din l-aħħar installazzjoni (“Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”), 
anki jekk il-kundizzjonijiet tal-liċenzja ambjentali huma simili għal dawk ta’ qabel, ġie pruvat 
li huwa vera li l-ħitan tad-depożitu tal-iskart kellhom xi difetti, b’mod partikolari n-nuqqas ta’
għata u ta’ sistema ta’ dranaġġ. Għal din ir-raġuni, l-operatur kien obbligat jippreżenta pjan 
ta’ miżuri bl-għan li tiżdied il-protezzjoni tal-madwar. Il-miżuri għandhom jintlaħqu sal-2010. 
F’dak li għandu x’jaqsam id-dranaġġ, huwa jagħmel parti minn trattament ta’
newtralizzazzjoni, omoġenizzazzjoni, tiswir ta’ massa ta’ partikoli żgħar u dekantazzjoni 
qabel jintrema fin-nixxiegħa ta’ “Ribeira de Rio Maior”.

L-awtoritajiet Portugiżi għadhom kif ippreżentaw informazzjoni dwar l-azzjonijiet tal-
inspezzjoni li saret bejn l-2003 u l-2007 lill-unitajiet industrijali taz-zona ta’ Rio Meão u 
identifikaw l-unitajiet li jagħmlu parti minn proċedura ta’ ksur wara l-inspezzjoni, li fosthom
ma nstabet l-ebda unità tal-grupp CIFIAL.

Fl-aħħar nett, it-tweġiba tirrigwarda wkoll it-tniġġis tal-ilmijiet ta’ taħt l-art fiz-zona. L-
awtoritajiet Portugiżi mhumiex konxji tal-eżistenza ta’ kadmju u nikil fl-ilmijiet ta’ taħt l-art 
ta’ Rio Meão. Għall-kuntrarji, huma juru li fl-2004 identifikaw il-preżenza ta’ livelli mhux 
normali ta’ trikloroetilene (TCE) fis-saffi li jżommu l-ilma taz-zona. Madankollu, l-
awtoritajiet responsabbli kkonkludew li t-tniġġis inkwistjoni mhux ġej minn sors speċifiku 
riċenti iżda mill-fatt li matul is-snin it-TCE intuża regolarment fil-proċess ta’ tindif ta’ bċejjeċ
metalliċi. Huma nkarigaw lill-fakultà tal-inġinerija tal-università ta’ Porto biex tistudja s-
sitwazzjoni u biex tipproponi miżuri adegwati fir-rigward tad-dekontaminazzjoni tas-saffi tal-
ilma. L-istudju kkonferma li dan huwa sors ta’ tniġġis li ilu jeżisti f’saffi tal-ilma profondi u 
ssuġġerixxa t-teknika ta’ ossidazzjoni tat-TCE b’tali mod li ma jibqax perikoluż. 

Skont l-awtoritajiet Portugiżi, wara l-istudju msemmi hawn fuq, wieħed għadda għad-djanjosi
tas-sitwazzjoni b’mod partikolari permezz ta’ kampjuni ta’ sprej u analiżi kimika ta’ kampjuni 
minn żewġ laboratorji. S’issa twettaq studju idroġeoloġiku qasir, studju ta’ impatti ambjentali 
u tħejja pjan ta’ monitoraġġ. Ġie installat ukoll fl-art stazzjon pilota ta’ dekontaminazzjoni li 
diġà tratta 4287m3 ta’ ilma u ddekontamina madwar 604,8 kg ta’ TCE. 

Skont l-awtoritajiet Portugiżi, mhuwiex possibbli li tkun stmata l-kwantità totali ta’ 
kontaminanti li jeżistu fil-ħamrija mingħajr investimenti għoljin ħafna. Madankollu, wieħed 
ħa l-miżuri meħtieġa biex ma tinferixx il-kontaminazzjoni tat-TCE fis-saffi tal-ilma. L-ogħla 
konċentrazzjonijiet tat-TCE identifikati jinsabu lokalizzati f’fond kbir u l-isprejjar fil-kuntest
tal-azzjonijiet programmati ta’ djansjosi u ta’ dekontaminazzjoni jiżgura li ma jinfirixx it-
tniġġis fis-saffi tal-ilma. 

Fuq bażi ta’ kjarifiki msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-awtoritajiet 
Portugiżi ħadu l-miżuri meħtieġa għall-ġestjoni tajba u għas-soluzzjoni tas-sitwazzjoni, u li 
m’hemmx raġuni għala x-xogħol fuq id-dossjer għandu jitkompla. B’riżultat ta’ dan, id-
dossjer ingħalaq.


