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Ref.: Petiția nr. 0969/2005, adresată de Antero Oliveira Resende, de cetățenie
portugheză, în numele „PCP/PEV” (Coligação Democrática Unitária), 
privind poluarea mediului în Santa Maria da Feira

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă poluarea inacceptabilă a mediului din cauza deșeurilor provenite dintr-o 
întreprindere industrială din orașul portughez Santa Maria de Feira. Întrucât numeroasele 
reclamații depuse la autoritățile locale și naționale responsabile nu au adus rezultate, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină și să garanteze respectarea legislației 
europene de mediu în vigoare în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 februarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Petiționarul atrage atenția asupra poluării cauzate de depozitul necontrolat de deșeuri 
provenite din unitățile industriale de producție de materiale de fier, în special de la 
întreprinderea „Ferragens CIFIAL” situată în „Centrul Industrial din Ferragens” al orașului
Rio Meão, municipalitatea Santa Maria da Feira. Petiția se referă mai exact la consecințele 
situației în ceea ce privește protecția apelor subterane din zonă. Petiționarul precizează că 
analizele efectuate ar evidenția prezența mai multor substanțe periculoase în apă, în special 
cadmiu și nichel, și că autoritatea de sănătate ar fi informat populația asupra pericolului
utilizării apei din conducte pentru consumul uman.
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În baza articolului 4 din Directiva 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile1, 
modificată de Directiva 2006/12/CE din 5 aprilie 20062, statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a asigura că deșeurile sunt recuperate sau eliminate fără a se pune în pericol 
sănătatea umană și fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu; 
în plus, autoritățile trebuie să ia măsurile necesare pentru a interzice abandonarea și 
descărcarea deșeurilor. Conform articolului 8, statele membre adoptă dispozițiile necesare 
pentru ca orice deținător de deșeuri să le încredințeze unui colector de deșeuri sau să asigure 
el însuși valorificarea sau eliminarea lor.

Conform articolului 3 din Directiva 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase3, statele membre 
trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni introducerea în apele subterane a substanțelor
din lista I din anexă și pentru a limita introducerea de substanțe din lista II. Printre substanțele 
din lista II figurează cadmiul și nichelul, precum și substanțe care au un efect nociv asupra 
gustului și/sau mirosului apelor subterane, făcându-le necorespunzătoare pentru consumul 
uman.

Din cele de mai sus reiese faptul că situația descrisă în petiție ar putea incrimina aplicarea
corectă a dispozițiilor comunitare mai sus menționate și că din acest motiv Comisia este în 
curs de a solicita lămuriri autorităților portugheze în această privință. Comisia pentru petiții va 
fi ținută la curent asupra evoluției acestui dosar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

După cum s-a comunicat anterior, Comisia a solicitat autorităților portugheze, în cadrul 
sistemului PILOT privind soluționarea plângerilor (dosarul 171/08/ENVI), lămuriri privind 
procesarea deșeurilor și a apelor uzate provenind de la unitățile industriale din localitatea Rio 
Meão, în special de la societatea „Ferragens CIFIAL”.

În răspunsul lor, autoritățile portugheze au comunicat cele ce urmează:

Grupul CIFIAL deține trei instalații pentru care există autorizații de mediu.

Condițiile impuse de autorizațiile de mediu și stadiul procesării deșeurilor provenind de la 
instalațiile din „Centrul Industrial din Ferragens” și „Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL” sunt similare. Autorizația prevede caracteristicile tehnice ale depozitelor
(impermeabilizare, rețea de drenaj, condiții de securitate) și impune ca deșeurile să fie trimise 
apoi operatorilor autorizați în vederea procesării finale. De asemenea, autorizația prevede ca 
operatorul să fie înscris în sistemul electronic național de informare privind deșeurile (SIRER) 
și să întocmească un raport privind tipul, cantitatea și modalitatea de procesare a deșeurilor 
produse de instalație. Însă, condițiile de procesare a apelor uzate sunt diferite în cele două 
unități: în timp ce apele uzate din „Centrul Industrial din Ferragens” sunt eliminate în
                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, pp. 39–41.

2 JO L 114, 27.4.2006, pp. 9–21.

3 JO L 20, 26.1.1980, pp. 43–48.
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„Ribeira de Beire” după un proces de neutralizare, omogenizare, floculare și decantare, cele 
din „Estabelecimento de Fundição” sunt trimise către unitatea de procesare de la cea de-a treia 
instalație, „Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”. 

În ceea ce privește această ultimă instalație („Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL”), deși
condițiile prevăzute în autorizația de mediu sunt similare celor anterioare, s-a dovedit că 
incintele de depozitare a deșeurilor prezintă unele deficiențe, în special lipsa unui sistem de 
acoperire și a unui sistem de drenaj. Din acest motiv, operatorul a fost nevoit să prezinte un 
plan de măsuri destinate creșterii gradului de protecție a mediului înconjurător. Măsurile 
trebuie finalizate până în anul 2010. În ceea ce privește apele uzate, acestea trebuie să fie 
procesate prin neutralizate, omogenizare, floculare și decantare înainte de a fi eliminate într-
un afluent al „Ribeira de Rio Maior”.

Autoritățile portugheze au mai furnizat informații privind inspecțiile realizate între anii 2003 
și 2007 la unitățile industriale din zona Rio Meão și au identificat unitățile la care s-au 
constatat nereguli în urma inspecției, printre acestea neaflându-se niciuna din unitățile 
grupului CIFIAL.

În sfârșit, răspunsul se referă și la poluarea apelor subterane din zonă. Autoritățile portugheze 
nu au cunoștință despre existența unor resurse de cadmiu și nichel în apele subterane din Rio 
Meão. În schimb, acestea atrag atenția că în 2004 s-a descoperit un nivel anormal de 
tricloretilenă (TCE) în acviferele din zonă. Însă, autoritățile competente au stabilit că poluarea 
respectivă nu provenea dintr-o sursă specifică recentă, ci din faptul că timp de mai mulți ani, 
s-a folosit regulat TCE în procesul de curățare a pieselor metalice. Autoritățile au solicitat 
facultății de inginerie a Universității din Porto să analizeze situația și să propună măsuri 
adecvate în vederea decontaminării acviferului. Studiul a confirmat că era vorba despre o 
veche sursă de poluare existentă într-un acvifer profund și a propus soluția oxidării TCE 
pentru neutralizarea acestuia. 

Conform autorităților portugheze, în urma studiului efectuat, s-a trecut la diagnosticarea 
situației, în special prin obținerea de eșantioane prin bombare și analiza chimică a 
eșantioanelor de către două laboratoare. S-a mai efectuat un studiu hidrogeologic sumar, un 
studiu privind impactul asupra mediului și s-a întocmit un plan de monitorizare. De asemenea, 
la fața locului a fost instalată o stație-pilot de decontaminare care a tratat deja o cantitate de
4 287 m³ de apă și a decontaminat aproximativ 604,8 kg de TCE. 

Conform autorităților portugheze, în lipsa unor investiții serioase este imposibil să se estimeze 
cantitatea totală de contaminanți existenți în subsol. Cu toate acestea, au fost luate măsurile 
necesare pentru a împiedica dispersarea contaminantului TCE în acvifer. Concentrațiile cele 
mai ridicate de TCE care au putut fi identificate se găsesc la mare adâncime, iar operațiunile 
de bombare care se efectuează în prezent în cadrul unor proceduri de diagnosticare și 
decontaminare programate împiedică dispersarea poluantului în acvifer. 

Pe baza acestor elemente, Comisia a apreciat că autoritățile portugheze au luat măsurile 
necesare pentru buna gestionare și soluționare a situației și că instruirea cauzei este
nejustificată, aceasta fiind prin urmare clasată.


