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Betreft: Verzoekschrift 1070/2002, ingediend door dhr. António dos Santos Peralta 
(Portugese nationaliteit), over de bescherming van de "Lagoa de Óbidos", in Óbidos, Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat de lokale autoriteiten de communautaire wetgeving 
voor de bescherming van de "Lagoa de Óbidos" in Óbidos, Caldas da Rainha, Portugal, niet 
naleven. De Lagoa de Óbidos is volgens indiener een van de bezienswaardigheden die dit 
plaatsje typeren en bestaat al 8 000 jaar, maar wordt nu vervuild door rioolwater van
woonhuizen en boerderijen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 oktober 2003.

Het verzoekschrift heeft betrekking op de behandeling van afvalwater van de stad Caldas da 
Rainha, dat geloosd wordt in de Lagoa de Óbidos. 

De situatie op het gebied van de behandeling van afvalwater dat geloosd wordt in de Lagoa de 
Óbidos is aan de orde gesteld in verzoekschrift nr. 978/2001. In dit verzoekschrift ging het 
weliswaar meer specifiek om het afvalwater van het dorp Bom Sucesso, maar het op 
25 november 2002 gegeven antwoord heeft mede betrekking op de in verzoekschrift 
nr. 1070/2002 beschreven situatie.

Volgens de toelichtingen van de Portugese autoriteiten wordt een pakket van acties met het 
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oog op het herstel van de lagune uitgevoerd, wat meer bepaald de bouw inhoudt van vier grote 
en tien kleine installaties voor de zuivering van afvalwater, 21 pompstations, 80 kilometer 
afvoerkanalen en een onderzeese afvoerbuis. Dit systeem zal een tertiaire behandeling van in 
de lagune geloosd afvalwater mogelijk maken, met uitzondering van het afvalwater dat via de 
onderzeese afvoerbuis wordt geloosd, dat een secundaire behandeling zal ondergaan.

Het Cohesiefonds heeft in juli 1998 de financiering goedgekeurd van een project – dat nog in 
uitvoering is – waarmee een totaaloplossing wordt beoogd voor de sanering van de 
rivierbekkens van de Real en de Arnoia (inclusief de lagune van Óbidos). 

Het betreft een grootschalig pakket maatregelen, die een belangrijke positieve bijdrage zullen 
leveren aan de oplossing van de bestaande milieuproblemen in de Lagoa de Óbidos, waarnaar 
de verzoekers verwijzen. Het gefinancierde project is in 1998 gestart en moet in juni 2005 zijn 
voltooid.

Het project, dat in de eerste fase onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van 
gemeenten van de regio Oeste is uitgevoerd, is voortgezet door de onderneming Águas do 
Oeste, waarin een aantal betrokken gemeenten en de staatsholding Águas de Portugal 
deelnemen. 

Sommige werkzaamheden zijn reeds voltooid (onderzeese afvoerbuis, algemeen opvangriool, 
enz. …), andere bevinden zich in de aanbestedingsfase (ETAR [zuiveringsstation] van 
Charneca en ETAR van Casalinho) of zijn in uitvoering (opvangriool voor de Arnoia, ETAR 
van Óbidos, Carregal en Gaeiras).

In dit project, dat de bouw of de verbetering van zes zuiveringsstations (ETAR) omvat, was 
een verbetering van het ETAR van Caldas da Rainha opgenomen, ongeveer 20 km 
opvangriolen en afvoerbuizen, en tevens een onderzeese afvoerbuis van 2 150 m voor de 
lozing van het behandelde afvalwater op een betrekkelijk ver van de stranden en van de 
lagune van Óbidos gelegen punt. 

De werkzaamheden aan het ETAR van Caldas da Rainha hebben in de eerste fase tot een 
vergroting van de capaciteit van 20 000 tot 40 000 inwoners geleid. 

Een tweede fase, uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de gemeente Caldas da Rainha, 
is erop gericht het behandelingsniveau te verhogen, zodat een secundaire behandeling 
mogelijk wordt, het niveau dat volgens richtlijn 91/271/EG vereist is vóór de lozing in zee, 
via een reeds aangelegd en door het Cohesiefonds gefinancierd opvangriool. In november 
2001 is aan de diensten van de Commissie meegedeeld dat de tweede fase het stadium van de 
aanbesteding had bereikt; volgens de beschikbare informatie is deze fase echter nog niet 
afgerond.

Bovendien is geen enkel project ter verhoging van het behandelingsniveau in het ETAR van 
Caldas da Rainha ingediend bij het Cohesiefonds. De gemeente Caldas da Rainha dient haar 
ETAR zelf te onderhouden en voor een verhoging van het behandelingsniveau ervan te 
zorgen.

Volgens onze laatste informatie is het project voor verhoging van het behandelingsniveau 
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onlangs door de gemeente Caldas da Rainha aanbesteed.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 juli 2004.

De diensten van de Commissie hebben bij de Portugese autoriteiten geïnformeerd naar de 
evolutie van de werkzaamheden ter verbetering van het zuiveringsstation van Caldas de 
Rainha en de behandeling van het afvalwater van de zone van Lagoa de Óbidos.

De Portugese autoriteiten hebben op een in Lissabon gehouden vergadering en in hun 
schriftelijk antwoord op de brief van de diensten van de Commissie waarin om 
verduidelijkingen is verzocht, medegedeeld dat de werkzaamheden ter verbetering van het 
zuiveringsstation van Caldas de Rainha in juli 2004 voltooid zullen zijn, hetgeen de 
secundaire behandeling van het afvalwater van deze stad en de verbinding met de onderzeese 
afvoerbuis van Foz de Arelho mogelijk zal maken.

Wanneer deze werkzaamheden zullen zijn voltooid, zal de behandeling van het afvalwater van 
de zone van Lagoa de Óbidos in overeenstemming zijn met de bepalingen van richtlijn 
91/271/EEG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

De Lagoa de Óbidos is door Portugal aangewezen als kwetsbare zone krachtens artikel 5, lid 1 
van richtlijn 91/271/EEG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1. 
Volgens lid 2 van hetzelfde artikel moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het stedelijk 
afvalwater afkomstig van agglomeraties met een inwonerequivalent (i.e.) van meer dan 
10 000 een tertiaire behandeling ondergaat in de opvangvoorzieningen vooraleer het geloosd 
wordt in de kwetsbare zone.

De Commissie heeft een inbreukprocedure ingeleid tegen Portugal die betrekking heeft op de 
agglomeraties die afvalwater lozen in als kwetsbaar geklasseerde zones en daarbij de 
bovenbedoelde eisen niet naleven. Deze inbreukprocedure, in het kader waarvan een 
aanvullend met redenen omkleed advies is verstuurd, heeft geen betrekking op de kwetsbare 
zone van Lagoa de Óbidos. Volgens de verslagen die de Commissie in handen kreeg, loost 
geen enkele agglomeratie met een i.e. van meer dan 10 000 immers afvalwater in deze lagune. 
In ieder geval hebben de Portugese autoriteiten aan de Commissie meegedeeld dat de Lagoa 
de Óbidos deel uitmaakt van een bijzonder beschermingsprogramma. Dat behelst de bouw 
van infrastructuur die de tertiaire behandeling van afvalwater uit alle omringende gemeenten 
mogelijk moet maken: 4 grote en 10 kleine zuiveringsstations, 21 pompstations, 80 kilometer 
opvangriolen en afvoerbuizen, alsmede een onderzeese afvoerbuis.

Wat meer bepaald de lozing van afvalwater betreft door Caldas da Rainha, een stad met een 
i.e. van 38 000, geven de Portugese autoriteiten aan dat dat water via de bovenvermelde 
onderzeese afvoerbuis naar zee wordt geleid. Het wordt dus niet in de Lagoa de Óbidos 
geloosd.

Hoe dan ook moesten de lidstaten er volgens artikel 4 van richtlijn 91/271/EEG uiterlijk tegen 

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.



PE337.321v01-00 4/5 CM\802488NL.doc

NL

31 december 2000 voor zorgen dat stedelijk afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt 
een secundaire of gelijkwaardige behandeling ondergaat voor lozing als het afkomstig is van 
agglomeraties met een i.e. van meer dan 15 000. Volgens de laatste verslagen die de 
Commissie in handen kreeg zijn de uitbreidingswerken aan het zuiveringsstation van de stad 
Caldas da Rainha weliswaar voltooid, maar wordt het afvalwater nog steeds niet onderworpen 
aan de vereiste secundaire behandeling bij gebrek aan een verbinding van het station met het 
opvangsysteem van de stad. Om die reden blijft de inbreukprocedure die de Commissie 
inleidde tegen alle Portugese agglomeraties die artikel 4 van richtlijn 92/271/EEG niet 
naleven, nog lopen tegen de stad Caldas da Rainha, die behoort tot de agglomeratie Costa 
Oeste. In het kader van deze inbreukprocedure is besloten de zaak aanhangig te maken bij het 
Hof van Justitie.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Zoals eerder meegedeeld, geven de Portugese autoriteiten aan dat het afvalwater van de stad 
Caldas da Rainha via een onderzeese afvoerbuis naar zee wordt geleid. Het wordt dus niet in 
de Lagoa de Óbidos geloosd. Bovendien hebben de Portugese autoriteiten meegedeeld dat 
gezien het belang van de lagune er een bijzondere infrastructuur gebouwd zal worden die de 
tertiaire behandeling van afvalwater uit alle omringende gemeenten mogelijk moet maken, 
met uitzondering van het afvalwater dat via een onderzeese buis in zee wordt geloosd – zoals 
het afvalwater van Caldas da Rainha – dat een secundaire behandeling zal ondergaan.

Caldas da Rainha (een stad met een i.e. van 38 000) behoort tot de agglomeratie Costa Oeste 
(met een i.e. van 74 000 inwoners). Het is een van de agglomeraties die voorwerp is van de 
inbreukprocedure die de Commissie tegen Portugal heeft ingeleid wegens het niet naleven van 
artikel 3 en 4 van richtlijn 91/271/EEG1 (inbreukprocedure 2004/2035). De inbreukprocedure 
is aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zaak C-
530/07). Op 7 mei 2009 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan. Voor wat betreft 
meer specifiek de agglomeratie Costa Oeste, verwijt de Commissie Portugal dat slechts 70 % 
van het afvalwater in een zuiveringsstation wordt behandeld en dat twee van de drie 
zuiveringsstations in de agglomeratie niet aan het in de richtlijn vereiste behandelingsniveau 
voldoen. 

In vervolg op de uitspraak hebben de Portugese autoriteiten de Commissie meegedeeld dat 
thans 90 % van het afvalwater van de agglomeratie Costa Oeste een secundaire behandeling 
ondergaat – het vereiste behandelingsniveau – door vier zuiveringsstations (Charneca, Caldas 
da Rainha, Foz do Arelho en Óbidos). De autoriteiten voegden daaraan toe dat in de eerste 
helft van 2010 al het afvalwater uit de agglomeratie volledig behandeld zal worden. Dan zal 
namelijk de aanleg van het ontbrekende opvangsysteem in het stroomgebied van de Rio Real 
behorende tot de gemeenten Cadaval en Bombarral voltooid zijn. 

Uit de verklaringen van de Portugese autoriteiten kan opgemaakt worden dat het 
zuiveringsstation van Caldas da Rainha nu aangesloten is op het opvangriool van de stad en 
                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, van 21 mei 1991, inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. De lidstaten zorgen 
ervoor dat alle agglomeraties met meer dan 15 000 i.e. uiterlijk op 31 december 2000 voorzien zijn van een 
opvangsysteem voor stedelijk afvalwater; volgens artikel 4 zorgen de lidstaten ervoor dat lozingen van stedelijk 
afvalwater van agglomeraties met meer dan 15 000 i.e. dat in opvangsystemen terechtkomt, vóór lozing uiterlijk 
op 31 december 2000 aan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces wordt onderworpen.
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dat het afvalwater adequaat behandeld wordt, alvorens het via de onderzeese buis naar zee 
wordt geleid. 

Niettemin informeert de Commissie het Parlement dat zij voornemens is de Portugese 
autoriteiten expliciete bevestiging van deze conclusie te vragen en actuele informatie in te 
winnen over de specifieke situatie in Lagoa de Óbidos.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

In vervolg op de voorgaande mededeling kan de Commissie het Parlement mededelen dat zij 
van de Portugese autoriteiten de benodigde aanvullende informatie heeft ontvangen over het 
functioneren van de systemen voor de behandeling van het afvalwater van de zone van Lagoa 
de Óbidos en de stad Caldas da Rainha. 

De Portugese autoriteiten hebben bevestigd dat al het afvalwater dat in de lagune wordt 
geloosd, een tertiaire behandeling ondergaat door twee zuiveringsstations: Casalinho en 
Gaeiras.

Wat de stad Caldas da Rainha betreft komt al het afvalwater in het afwaterings- en 
opvangsysteem terecht en wordt het via een onderzeese buis in zee geloosd, nadat het eerst 
een secundaire behandeling heeft ondergaan door het zuiveringsstation van de stad.

In de voorgaande mededeling heeft de Commissie het Parlement bovendien laten weten dat de 
stad Caldas da Rainha tot de agglomeratie Costa Oeste behoort en dat volgens de informatie 
die de Portugese autoriteiten hebben verstrekt in het kader van de zaak waarin het Hof van 
Justitie een uitspraak heeft gedaan met betrekking tot Portugese agglomeraties die afvalwater 
lozen in normale zones (affaire C-530/07), 10 % van het afvalwater van de agglomeratie 
Costa Oeste nog geen adequate behandeling onderging. Uit voornoemde aanvullende 
gegevens die zijn overgelegd naar aanleiding van dit verzoekschrift, blijkt dat het bij deze 
10 % niet om de stad Caldas da Rainha gaat, maar om andere steden die tot deze agglomeratie 
behoren. 

Uit het voorgaande blijkt dat de situatie van de behandeling van het afvalwater van de zone 
van Lagoa de Óbidos en de stad Caldas da Rainha nu volledig op orde is gebracht en in 
overeenstemming met Richtlijn 91/271/EEG1 van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.


