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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0969/2005, którą złożył Antero Oliviera Resende (Portugalia)
w imieniu „PCP/PEV” („Coligaçao Democrática Unitária”), w sprawie 
zanieczyszczenia środowiska w Santa Maria de Feira

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża swoje zaniepokojenie zanieczyszczeniem środowiska odpadami 
przemysłowymi w mieście Santa Maria de Feira w Portugalii. Ponieważ liczne przedsięwzięte 
przez niego próby zwrócenia na sprawę uwagi władz lokalnych i krajowych nie przyniosły 
rezultatu, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań
w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Petycja wskazuje na zanieczyszczenie spowodowane niekontrolowanym składowaniem 
odpadów pochodzących z zakładów produkcji materiałów wytwarzanych z żelaza,
w szczególności firmy „Ferragens CIFIAL” usytuowanej w „Centro Industrial de Ferragens”
w mieście Rio Meão, gmina Santa Maria da Feira. Petycja odnosi się w szczególności do 
skutków tej sytuacji związanych z ochroną wód gruntowych obszaru. Składający petycję 
uściśla, że przeprowadzone analizy wykazały obecność w wodzie wielu niebezpiecznych 
substancji, w szczególności kadmu i niklu, oraz że organy zdrowia publicznego ostrzegły 
ludność o niebezpieczeństwie związanym z użyciem wody ze studni do celów spożywczych.
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Zgodnie z art. 4 dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów1, 
ujednoliconej dyrektywą 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.2, państwa członkowskie 
powinny podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, aby odpady były odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, 
które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu; powinny ponadto podjąć niezbędne środki 
zakazujące porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów. 
Zgodnie z art. 8 państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
każdy posiadacz odpadów przekazywał je punktowi zbierania odpadów lub odzyskiwał lub 
unieszkodliwiał je we własnym zakresie.

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód 
gruntowych p r z e d  zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne3 państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie kroki niezbędne dla 
zapobieżenia wprowadzaniu do wody gruntowej substancji wymienionych w załączonym 
wykazie I oraz ograniczenia wprowadzania do wody gruntowej substancji wymienionych
w wykazie II. Wśród substancji objętych wykazem II znajdują się kadm i nikiel oraz 
substancje mające szkodliwy wpływ na smak lub zapach wody gruntowej i czyniące ją 
niezdatną do spożycia przez ludzi.

Z powyższego wynika, że na podstawie sytuacji opisanej w petycji można poddać
w wątpliwość właściwe stosowanie wyżej wymienionych przepisów wspólnotowych;
w związku z tym Komisja zwróciła się do władz portugalskich o udzielenie wyjaśnień w tej 
kwestii. Komisja Petycji będzie informowana na bieżąco o postępie sprawy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisja, zgodnie wcześniejszą zapowiedzią, zwróciła się w ramach systemu obsługującego 
skargi PILOT (sprawa nr 171/08/ENVI) do władz portugalskich o przedstawienie wyjaśnień 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów oraz ścieków będących produktem ubocznym 
działalności zakładów przemysłowych w miejscowości Rio Meão, w szczególności 
przedsiębiorstwa „Ferragens CIFIAL”.

W swojej odpowiedzi władze portugalskie udzieliły następujących informacji:

Zakłady grupy CIFIAL to trzy jednostki funkcjonujące na mocy pozwolenia wydanego przez 
Ministerstwo Środowiska.

Warunki narzucone w pozwoleniach Ministerstwa Środowiska odpowiadają sytuacji
w zakresie unieszkodliwiania odpadów w zakładach „Centro Industrial de Ferragens”
i „Estabelecimento de Fundição da CIFIAL”. W pozwoleniu określono techniczną
charakterystykę składowiska odpadów (uszczelnienie gleby, sieć drenów, warunki 
bezpieczeństwa) oraz zawarto wymóg, aby odpady były następnie wysyłane do podmiotów 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39–41.

2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9–21.

3 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43–48.
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posiadających odpowiednie pozwolenia w celu ostatecznego unieszkodliwienia.
W pozwoleniu określono również, że podmiot ten musi być wpisany do krajowego systemu 
elektronicznego zawierającego informacje na temat odpadów (SIRER) oraz że jest on
zobowiązany do opracowania sprawozdania dotyczącego typu, ilości i sposobu 
unieszkodliwiania odpadów produkowanych przez dany zakład. Niemniej jednak ścieki z tych 
dwóch zakładów są unieszkodliwiane w różny sposób: ścieki z „Centro Industrial de 
Ferragens” wyrzucane są do „Ribeira de Beire” po przejściu procesu unieszkodliwiania 
polegającego na neutralizacji, homogenizacji, flokulacji i dekantacji, natomiast ścieki
z „Estabalecimento de Fundição” są przesyłane do jednostki unieszkodliwiającej ścieki 
trzeciego zakładu „Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”.

Jeśli chodzi o ten ostatni zakład („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”), na terenie 
składowiska odpadów wykryto kilka nieprawidłowości, w szczególności brak zadaszenia oraz 
systemu drenów, mimo że warunki podane w pozwoleniu Ministerstwa Środowiska są 
podobne do warunków określonych dla pozostałych zakładów. Na tej podstawie podmiot 
został zobowiązany do przedstawienia planu środków mających na celu podniesienie poziomu 
ochrony dla okolicznych terenów. Środki te mają zostać wprowadzone do 2010 r. Co się 
tyczy ścieków, są one poddawane procesowi unieszkodliwiania poprzez neutralizację, 
homogenizację, flokulację i dekantację przed wyrzuceniem ich do dopływu „Ribeira de Rio 
Maior”.

Władze portugalskie dostarczyły dodatkowo informacje na temat inspekcji przeprowadzonych
w latach 2003–2007 w zakładach przemysłowych obszaru Rio Meão oraz wskazały zakłady, 
wobec których w wyniku przeprowadzonej inspekcji wszczęto procedurę o naruszenie. Wśród 
nich nie znalazły się żadne zakłady grupy CIFIAL.

W odpowiedzi rozważono również kwestię zanieczyszczenia wód gruntowych na tym 
obszarze. Władze portugalskie nie mają żadnych informacji co do obecności kadmu i niklu
w wodach gruntowych Rio Meão. Zauważają jednak, że w 2004 r. w warstwach 
wodonośnych na tym obszarze wykryto obecność trichloroetylenu (TRI) w ilościach 
przekraczających normę. Niemniej jednak odpowiednie władze doszły do wniosku, iż 
przedmiotowe zanieczyszczenie nie pochodzi z żadnego obecnie funkcjonującego 
konkretnego źródła, lecz wynika z tego, że od wielu lat TRI był regularnie stosowany
w procesie czyszczenia części metalowych. Zleciły wydziałowi inżynierii uniwersytetu
w Porto zbadanie sytuacji i zaproponowanie odpowiednich środków, aby oczyścić warstwy
wodonośne. Badanie potwierdziło, że chodzi o stare źródło zanieczyszczeń istniejące
w głębokich warstwach wodonośnych; doradzono w nim technikę utleniania TRI w celu 
unieszkodliwienia tego związku.

Według władz portugalskich w wyniku wyżej wspomnianych badań dokonano diagnozy 
sytuacji, a próbki do oceny pobrano poprzez wypchnięcie materiału badawczego, aby 
następnie poddać je analizie chemicznej w dwóch laboratoriach. Przeprowadzono dodatkowo 
ogólne badanie hydrogeologiczne, ocenę skutków dla środowiska naturalnego oraz 
opracowano plan monitorowania. Zainstalowano również na tym obszarze pilotażową stację 
oczyszczania, w której oczyszczono już 4287 m3 wody oraz unieszkodliwiono ok. 604,8 kg 
TRI.

Według władz portugalskich nie można oszacować całkowitej ilości zanieczyszczeń obecnych
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w podglebiu bez bardzo kosztownych inwestycji. Poczyniono jednak konieczne kroki w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się związku TRI w warstwach wodonośnych. Najwyższe
zidentyfikowane stężenia TRI znajdują się na bardzo dużych głębokościach, a wypychanie
materiału badawczego prowadzone w ramach zaplanowanych działań diagnozowania sytuacji
i oczyszczania prowadzą do zahamowania rozprzestrzeniania się związku 
zanieczyszczającego w warstwach wodonośnych.

Na podstawie wyżej zawartych wyjaśnień Komisja stwierdziła, że władze portugalskie 
podjęły działania niezbędne do dobrego zarządzania i poprawy sytuacji oraz że nie ma 
podstaw do dalszego badania sprawy, która w konsekwencji została zamknięta.


