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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1070/2002, którą złożył António dos Santos Peralta (Portugalia)
w sprawie ochrony Lagoa de Óbidos w Óbidos (Portugalia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uskarża się, że miejscowe władze nie przestrzegają uregulowań 
wspólnotowych z zakresu ochrony Lagoa de Óbidos, w Óbidos, Caldas da Rainha,
w Portugalii. Wedle jego słów, jezioro to, stanowiące jedną z atrakcji regionu i istniejące od 
8 tysięcy lat, zanieczyszczane jest ściekami pochodzącymi z licznych zabudowań 
mieszkalnych oraz obszarów rolnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2003 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 października 2003 r.

Petycja dotyczy sytuacji związanej z wodami odpadowymi odprowadzanymi do Lagoa de 
Óbidos, a pochodzącymi z miasta Caldas da Rainha. 

Zarządzanie tymi wodami było już uprzednio przedmiotem petycji nr 978/2001. Pomimo 
faktu, iż wspomniana petycja szerzej odnosiła się do wód odpadowych pochodzących z Bom 
Sucesso, odpowiedź w sprawie, przekazana w dniu 25 listopada 2002 r., ma również 
zastosowanie w przypadku petycji nr 1070/2002.

Władze portugalskie przekazały wyjaśnienie stwierdzające, że podjęty został szereg działań 
mających na celu poprawę sytuacji, w tym między innymi budowa czterech dużych
i dziesięciu małych stacji oczyszczania, dwudziestu jeden stacji pomp, osiemdziesięciu 
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kilometrów kanałów odprowadzających i jednego odpływu podwodnego. System opisany 
powyżej pozwoli na przeprowadzenie oczyszczania trzeciego stopnia wszystkich wód za 
wyjątkiem tych odprowadzanych do morza odpływem podwodnym, które to poddane zostaną 
oczyszczaniu drugiego stopnia.

W lipcu 1998 r. autoryzowane zostało finansowanie z Funduszu Spójności projektu, będącego 
wciąż w trakcie realizacji, mającego na celu całkowite uzdatnienie wód z rzek Real i Arnoia 
(w tym również Lagoa de Óbidos). 

Mowa tu o szerokiej gamie działań nakierowanych na pozytywne rozwiązanie problemów 
środowiskowych obszaru Lagoa de Óbidos, na które wskazują składający petycje. Realizacja 
wspomnianego projektu rozpoczęła się w roku 1998, a jej zakończenie przewidywane jest na 
czerwiec roku 2005.

Projekt ten, którego pierwsza faza przeprowadzona została pod nadzorem stowarzyszenia 
gmin Oeste, kontynuowany jest przez skupiające zainteresowane gminy przedsiębiorstwo 
Águas do Oeste oraz państwowy holding Águas de Portugal. 

Pewna część prac została już zakończona (odpływ podwodny, odpływ główny itp.),
w przypadku innych prowadzona jest procedura przetargowa (oczyszczalnia Charneca
i oczyszczalnia Casalinho) bądź też są one na etapie realizacji (odpływ Arnoia oraz 
oczyszczalnie Óbidos, Carregal i Gaeiras).

W ramach omawianego projektu, przewidującego również konstrukcję lub modernizację 
6 stacji oczyszczania, planowane jest unowocześnienie stacji Caldas da Rainha, około 20 km 
odpływów i kanałów, a także odpływ podwodny o długości 2 150 m pozwalający na 
odprowadzenie ścieków poutylizacyjnych na znaczną odległość od plaż i wód Lagoa de 
Óbidos. 

Pierwszy etap prac związanych ze stacją Caldas da Rainha pozwolił na zwiększenie mocy 
przerobowej z obsługi 20 tysięcy do obsługi 40 tysięcy mieszkańców. 

Drugi etap prac, nadzorowany przez gminę Caldas da Rainha, powinien pozwolić na 
zwiększenie poziomu oczyszczania, tak, by możliwe stało się osiągnięcie oczyszczania 
drugiego stopnia, (obowiązkowego na mocy postanowień dyrektywy 91/271/WE dla wód 
odpadowych wpływających do morza), i użycie już istniejącego separatora odpływowego 
finansowanego z Funduszu Spójności. W listopadzie 2001 r. służby Komisji Europejskiej 
poinformowane zostały, iż drugi etap prac wszedł w fazę przetargową, ale wedle dostępnych 
informacji procedura nie była jeszcze zakończona.

Dodać należy, iż nie złożono wniosku o finansowanie z Funduszu Spójności jakiegokolwiek 
projektu związanego ze zwiększeniem poziomu oczyszczania stacji Caldas da Rainha. 
Utrzymywanie tejże stacji w dobrym stanie i zwiększenie jej poziomu oczyszczania leży
w zakresie kompetencji władz lokalnych.

Według ostatnich informacji przetarg na modernizację systemu oczyszczania stacji Caldas da 
Rainha został ostatecznie rozstrzygnięty.
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4. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 6 lipca 2004 r.

Służby Komisji Europejskiej miały okazję zapoznać się z informacjami władz portugalskich
w sprawie postępów w pracach modernizacyjnych związanych ze stacją oczyszczania Caldas 
de Rainha i oczyszczaniem wód odpadowych obszaru Lagoa de Óbidos. 

W trakcie spotkania zorganizowanego w Lizbonie, a także listownie w odpowiedzi na 
zapytanie służb Komisji, władze portugalskie poinformowały, że prace modernizacyjne 
związane ze stacją oczyszczania Caldas de Rainha zostaną zakończone w lipcu 2004 roku, co 
pozwoli na oczyszczanie drugiego stopnia gminnych wód odpadowych, a także na 
przyłączenie podwodnego odpływu Foz de Arelho. 

W następstwie zakończenia wspomnianych prac poziom oczyszczania wód odpadowych 
obszaru Lagoa de Óbidos stanie się zgodny z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 
21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

5. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 19 grudnia 2007 r.

Obszar Lagoa de Óbidos został sklasyfikowany przez Portugalię jako obszar wrażliwy
w świetle art. 5 ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych1. Zgodnie z ust. 2 tego samego artykułu państwa 
członkowskie zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed 
odprowadzeniem na obszarach wrażliwych, zostaną poddane trzeciemu stopniowi 
oczyszczania w odniesieniu do wszystkich zrzutów z aglomeracji o RLM (równoważna liczba 
mieszkańców) wynoszącej ponad 10 000.

Komisja wszczęła przeciwko Portugalii postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa 
dotyczące wszystkich tych aglomeracji, których odprowadzają ścieki na obszarach 
sklasyfikowanych jako wrażliwe i nie spełniają powyższych wymogów. Procedura
o naruszenie przepisów prawa będąca przedmiotem dodatkowej opinii uzasadniającej nie 
obejmuje obszaru wrażliwego Lagoa de Óbidos, ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem 
przekazanym Komisji żadna aglomeracja o RLM wynoszącej ponad 10 000 nie odprowadza 
ścieków do laguny. W każdym przypadku w komunikatach skierowanych do Komisji władze 
portugalskie zaznaczyły, że obszar Lagoa de Óbidos jest objęty szczególnym programem 
ochrony przewidującym budowę infrastruktury w celu poddawania trzeciemu stopniowi 
oczyszczania ścieków z wszystkich przyległych obszarów – cztery duże i dziesięć małych 
stacji oczyszczania, 21 stacji odprowadzania ścieków, 80 km odpływów i kanałów, a także 
odpływ podwodny.

Co do samego odprowadzania ścieków z miasta Caldas da Rainha o RLM wynoszącej 38 000,
w informacjach przekazanych przez władze portugalskie wskazano, że ścieki te są 
odprowadzane do morza wyżej wspomnianym odpływem podwodnym, co oznacza, że nie 
spływają do Lagoa de Óbidos. 

Niemniej jednak zgodnie z art. 4 dyrektywy 91/271/EWG państwa członkowskie zapewniają, 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52.
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że ścieki komunalne przed odprowadzeniem do systemów kanalizacji zbiorczej zostaną 
poddane wtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu w okresie 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji o RLM ponad 
15 000. Mimo że z najnowszych sprawozdań przekazanych Komisji wynika, iż ukończono 
rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Caldas da Rainha, ścieki nie są jeszcze 
poddawane niezbędnemu oczyszczaniu wtórnemu, ponieważ oczyszczalnia ścieków nie jest 
podłączona do miejskiej sieci kanalizacji zbiorczej. Z tego powodu postępowanie w sprawie 
naruszenia przepisów prawa, które Komisja wszczęła przeciwko wszystkim portugalskim 
aglomeracjom niespełniającym wymogów wynikających z art. 4 dyrektywy 91/271/EWG, 
dotyczy nadal miasta Caldas da Rainha (jednej z miejscowości aglomeracji Costa Oeste). 
Przedmiotowe postępowanie w sprawie naruszenia było przedmiotem decyzji o wniesieniu 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

6. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 26 października 2009 r.

Jak powiadamiano poprzednio, zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze 
portugalskie ścieki z miasta Caldas da Rainha są odprowadzane do morza odpływem 
podwodnym, co oznacza, że nie spływają do Lagoa de Óbidos. Ponadto, według tych samych 
informacji, z uwagi na dobro laguny wdrożono szczególny program budowy infrastruktury 
mający na celu najbardziej zaawansowane oczyszczanie (trzeciego stopnia) ścieków
z okolicznych miejscowości, za wyjątkiem ścieków odprowadzanych do morza odpływem 
podwodnym – jak w przypadku Caldas da Rainha – które to poddawane będą oczyszczaniu 
wtórnemu.

Miasto Caldas da Rainha (o RLM wynoszącej 38 000) jest jedną z miejscowości włączonych 
do aglomeracji Costa Oeste (o RLM wynoszącej 74 000). Aglomeracja ta należy do 
aglomeracji, których dotyczy postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczęte przez Komisję przeciwko Portugalii z uwagi na nieprzestrzeganie 
zobowiązań wynikających z art. 3 i 4 dyrektywy 91/271/EWG1 (postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2004/2035). Postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego stało się podstawą skargi do Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (sprawa C-530/07). Trybunał Sprawiedliwości 
wydał wyrok dnia 7 maja 2009 r. Jeżeli chodzi konkretnie o aglomerację Costa Oeste, 
Komisja wysunęła przeciw Portugalii zarzut, że jedynie 70% ładunku zanieczyszczeń trafiało 
do oczyszczalni ścieków oraz że dwie z trzech oczyszczalni aglomeracji nie przestrzegały 
wymaganego w dyrektywie poziomu oczyszczania.

W sekwencji wyroku władze portugalskie poinformowały Komisję, że obecnie 90% ładunku 
zanieczyszczeń aglomeracji Costa Oeste podlega oczyszczaniu wtórnemu – wymagany 
poziom oczyszczania – które zapewniają cztery oczyszczalnie (Charneca, Caldas da Rainha, 
Foz do Arelho i Óbidos). Władze portugalskie dodały, że całkowite oczyszczanie całego 

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie 
z art. 3 państwa członkowskie zapewniają, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r., aby aglomeracje 
o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15000 wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych;
zgodnie z art. 4 państwa członkowskie zapewniają, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r., aby ścieki komunalne 
z aglomeracji o RLM ponad 15000 przed odprowadzeniem były poddawane wtórnemu oczyszczaniu lub innemu 
równie skutecznemu oczyszczaniu.
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ładunku zanieczyszczeń aglomeracji zostanie zapewnione w pierwszym półroczu 2010 r.
wskutek budowy brakujących odpływów na obszarze dorzecza Rio Real, należącym do gmin 
Cadaval i Bombarral.

Wyjaśnienia przekazane przez władze portugalskie pozwalają przypuszczać, że oczyszczalnia
w Caldas da Rainha jest obecnie podłączona do miejskiego systemu zbierania ścieków
i w związku z tym ścieki są poddawane odpowiedniemu oczyszczaniu, zanim zostaną 
odprowadzone do morza odpływem podwodnym.

Mimo to Komisja informuje Parlament, że zamierza uzyskać od władz portugalskich wyraźne 
potwierdzenie tego wniosku oraz aktualne informacje dotyczące konkretnie sytuacji Lagoa de 
Óbidos.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 22 stycznia 2010 r.

W związku z poprzednim komunikatem Komisja informuje Parlament, że uzyskała od władz 
portugalskich niezbędne wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania systemów oczyszczania 
ścieków na obszarze Lagoa de Óbidos oraz w mieście Caldas da Rainha.

Władze portugalskie potwierdziły, że wszystkie ścieki odprowadzane do laguny są 
poddawane oczyszczaniu trzeciego stopnia w dwóch oczyszczalniach: Casalinho oraz 
Gaeiras.

Co się zaś tyczy miasta Caldas da Rainha, wszystkie kanały ściekowe przyłączone są do sieci 
odwadniania i zbierania, a po oczyszczeniu wtórnym w miejskiej oczyszczalni ścieki są 
odprowadzane podmorskim odpływem do morza.

W poprzednim komunikacie Komisja poinformowała również Parlament o tym, że miasto 
Caldas da Rainha jest częścią aglomeracji Costa Oeste oraz że zgodnie z informacjami 
udzielonymi przez władze portugalskie w ramach sprawy, która była przedmiotem wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącej aglomeracji portugalskich odprowadzających ścieki 
do obszarów normalnych (sprawa C-530/07), jeszcze 10% ścieków w aglomeracji Costa 
Oueste nie podlega odpowiedniemu oczyszczaniu. Z powyższych wyjaśnień udzielonych
w związku z przedmiotową petycją wynika, że wspomniane 10% nie dotyczy miasta Caldas 
da Rainha, lecz innych miast należących do rzeczonej aglomeracji.

W świetle powyższego sytuacja w zakresie oczyszczania ścieków w Lagoa de Óbidos oraz 
mieście Caldas da Rainha jest obecnie w pełni ustabilizowana i zgodna z wymogami 
określonymi w dyrektywie 91/271/EWG1 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52.


