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Betreft: Verzoekschrift 969/2005, ingediend door Antero Oliveira Resende (Portugese 
nationaliteit), namens de 'PCP/PEV' ('Coligaçao Democrática Unitária'), over 
milieuverontreiniging in Santa Maria de Feira

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over milieuverontreiniging door industrieel afval in de Portugese 
stad Santa Maria de Feira. Aangezien hij diverse keren tevergeefs heeft geprobeerd de zaak 
onder de aandacht van de plaatselijke en nationale overheden te brengen, verzoekt indiener 
het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de EU-milieuwetgeving wordt nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 februari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

In het verzoekschrift wordt de aandacht gevestigd op verontreiniging door de 
ongecontroleerde storting van afval afkomstig van industriële eenheden die ijzerhoudende 
materialen produceren, in het bijzonder de onderneming "Ferragens CIFIAL", gevestigd in het 
"Centro Industrial de Ferragens" van de stad Rio Meão, gemeente Santa Maria da Feira. Er 
wordt vooral gewezen op de gevolgen voor de bescherming van het grondwater in het gebied. 
Indiener wijst erop dat uit onderzoek is gebleken dat het water verscheidene gevaarlijke 
stoffen bevat, met name cadmium en nikkel, en dat de overheid de bevolking had 
gewaarschuwd voor de gevaren van het gebruik van de waterbronnen voor de menselijke 
consumptie. 
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Volgens artikel 4 van de Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen1, 
gecodificeerd bij Richtlijn 2006/12/EG van 5 april 20062, moeten de lidstaten de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de 
afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat 
procedés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben; bovendien moeten ze de nodige maatregelen nemen om het achterlaten of het lozen 
van afvalstoffen te verbieden. Volgens artikel 8 nemen de lidstaten de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat iedere houder van afvalstoffen deze afgeeft aan een ophaler of zelf zorg 
draagt voor de nuttige toepassing of de verwijdering ervan.

Volgens artikel 3 van Richtlijn 80/68/EEG van 17 december 1979 betreffende de bescherming 
van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke 
stoffen3 moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de inleiding van stoffen van 
lijst I in het grondwater te verhinderen en de inleiding van stoffen van lijst II te beperken. Op 
lijst II staan cadmium en nikkel vermeld, en stoffen met een schadelijke werking op de smaak 
en/of de geur van het grondwater, waardoor het ongeschikt is voor menselijke consumptie. 

Uit het voorafgaande blijkt dat het twijfelachtig is dat de hierboven bedoelde communautaire 
bepalingen correct worden toegepast in de situatie die in het verzoekschrift wordt beschreven. 
Om die reden is de Commissie bezig opheldering te vragen van de Portugese autoriteiten. De 
Commissie verzoekschriften wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze 
kwestie.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

Zoals hierboven aangegeven, heeft de Commissie de Portugese autoriteiten in het kader van 
het PILOT-systeem voor de behandeling van klachten (dossier 171/08/ENVI) om opheldering
verzocht over de verwerking van het afval en het afvalwater dat wordt geproduceerd door een 
aantal industriële eenheden in de stad Rio Meão, met name door de onderneming "Ferragens 
CIFIAL".

De Portugese autoriteiten hebben in hun antwoord de volgende informatie verstrekt:

De groep CIFIAL beschikt over drie installaties waarvoor een milieuvergunning is afgegeven.

De door de milieuvergunningen opgelegde voorwaarden en de afvalverwerkingsmethoden van 
de installaties "Centro Industrial de Ferragens" en "Estabelecimento de Fundição da CIFIAL"
zijn vergelijkbaar. In de vergunning worden niet alleen de technische eigenschappen voor de 
opslag van het afval vastgesteld (bodemafdekking, afwateringssysteem,
veiligheidsvoorwaarden), maar wordt ook geëist dat het afval vervolgens definitief wordt 
verwerkt door exploitanten die daartoe gemachtigd zijn. Daarnaast wordt in de vergunning
bepaald dat de exploitant in het nationaal elektronisch informatiesysteem inzake afval 
(SIRER) moet zijn opgenomen en een verslag moet opmaken over de soort en de hoeveelheid
afval, alsook over de manier waarop de door de installatie geproduceerde afvalstoffen worden

                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.
2 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
3 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43.
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verwerkt. De voorwaarden voor de behandeling van het afvalwater zijn echter verschillend
voor de twee eenheden: terwijl het afvalwater van "Centro Industrial de Ferragens" in de 
"Ribeira de Beire" wordt geloosd na een behandeling die bestaat in het neutraliseren, 
homogeniseren, uitvlokken en bezinken van het afvalwater, wordt dat van "Estabalecimento 
de Fundição" naar de verwerkingseenheid van de derde installatie "Estabelecimento de 
Torneiras da CIFIAL" afgevoerd.

Hoewel de in de milieuvergunning genoemde voorwaarden voor deze installatie vergelijkbaar 
zijn met die voor de eerdere installaties, is in het geval van "Estabelecimento de Torneiras da 
CIFIAL" gebleken dat de afvalopslagplaatsen een aantal tekortkomingen vertoonden. Zo was 
het afval niet afgedekt en was er geen afwateringssysteem aanwezig. Als gevolg daarvan werd 
de exploitant ertoe verplicht een pakket maatregelen voor te stellen om het omringende milieu 
beter te beschermen. De maatregelen moeten tegen 2010 voltooid zijn. Het afvalwater wordt 
behandeld door middel van neutralisatie, homogenisering, uitvlokking en bezinking, alvorens 
het in een bijrivier van de "Ribeira de Rio Maior" wordt geloosd.

De Portugese autoriteiten hebben tevens inlichtingen verstrekt over de inspectieactiviteiten die 
tussen 2003 en 2007 in de industriële eenheden van de stad Rio Meão hebben plaatsgevonden. 
Ze hebben bekendgemaakt tegen welke installaties een inbreukprocedure is ingeleid na afloop 
van de inspectie. Geen van de eenheden van de groep CIFIAL wordt in dit verband genoemd.

Tot slot wordt in het antwoord ook nader ingegaan op de verontreiniging van het grondwater 
in het gebied. De Portugese autoriteiten zijn niet op de hoogte van de aanwezigheid van 
cadmium en nikkel in het grondwater van Rio Meão. Zij wijzen er evenwel op dat in 2004 in 
het grondwater in deze regio abnormale niveaus van trichloorethyleen zijn aangetroffen.
Desalniettemin zijn de bevoegde autoriteiten tot de conclusie gekomen dat de verontreiniging 
in kwestie niet voortkwam uit een recente specifieke bron van verontreiniging, maar te wijten 
was aan het feit dat trichloorethyleen jarenlang regelmatig in het reinigingsproces van metalen
elementen was gebruikt. Ze hebben de faculteit Engineering van de universiteit van Porto de 
opdracht gegeven om de situatie te onderzoeken en passende maatregelen voor te stellen met 
het oog op de sanering van het grondwater. Het onderzoek heeft bevestigd dat de vervuiling 
het gevolg is van een oude bestaande bron van verontreiniging in een diepe grondwaterlaag. 
In het onderzoek wordt aanbevolen om de trichloorethyleen onschadelijk te maken door
middel van oxidatie.

Volgens de Portugese autoriteiten is de situatie naar aanleiding van de bovengenoemde studie 
verder onderzocht, met name door het nemen van monsters. Twee laboratoria hebben op basis 
van deze stalen een chemische analyse uitgevoerd. Verder zijn een beperkt hydrogeologisch 
onderzoek en een milieueffectrapportage verricht en is er een monitoringplan opgesteld. In het 
gebied is een proefstation voor de sanering van grondwater geplaatst dat inmiddels 4 287 m3

water heeft gezuiverd en ongeveer 604,8 kg trichloorethyleen onschadelijk heeft gemaakt.

Volgens de Portugese autoriteiten is het zonder grote investeringen niet mogelijk om de totale 
hoeveelheid aan verontreinigende stoffen in de ondergrond te bepalen. Desalniettemin hebben 
ze de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van het vervuilende trichloorethyleen 
in het grondwater tegen te gaan. De hoogste concentraties van trichloorethyleen bevinden zich 
op grote diepte en dankzij de geplande diagnostische methoden en saneringsmaatregelen kan 
worden verhinderd dat de verontreinigende stof zich verder in het grondwater verspreidt.
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Op basis van de bovenstaande toelichting is de Europese Commissie de mening toegedaan dat 
de Portugese autoriteiten de nodige maatregelen hebben genomen met het oog op het goede 
beheer van de situatie en de sanering van het grondwater. Er is volgens de Commissie geen 
reden meer om deze zaak verder te onderzoeken. Het dossier wordt bijgevolg afgesloten.


