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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1070/2002, adresată de dl António dos Santos Peralta, de cetățenie 
portugheză, privind protecția „Lagoa de Óbidos” din Óbidos, Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deplânge faptul că autoritățile locale nu respectă legislația comunitară referitoare 
la protecția „Lagoa de Óbidos” din Obidos, Caldas da Rainha, Portugalia. Conform spuselor 
petiționarului, acest lac, care constituie unul dintre ex-libris-urile acestei localități și care 
există de 8 000 de ani, este poluat de scurgerile care sunt deversate în acesta după ce 
traversează diferite proprietăți agricole și reședințe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 7 octombrie 2003

Petiția se referă la situația tratării apelor reziduale deversate în Lagoa de Óbidos, care provin 
din orașul Caldas da Rainha. 

Situația tratării apelor reziduale deversate în Lagoa de Óbidos a făcut obiectul petiției nr. 
978/2001. Chiar dacă aceasta se referea mai precis la apele reziduale care provin din 
localitatea Bom Sucesso, răspunsul care a fost dat la 25 noiembrie 2002 acoperă și situația 
descrisă în petiția nr. 1070/2002.

Conform explicațiilor oferite de autoritățile portugheze, un ansamblu de acțiuni întreprinse în 
vederea recuperării lagunei este în curs de desfășurare, ceea ce implică mai ales construirea a 
patru stații mari și zece stații mici pentru epurarea apelor reziduale, douăzeci și una de stații 
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de pompare, optzeci de kilometri emisare și un emisar submarin. Sistemul anterior menționat 
va permite tratarea terțiară a apelor reziduale ale lagunei, cu excepția celor deversate în mare 
prin emisarul submarin, care vor fi supuse unei tratări secundare.

Fondul de coeziune a aprobat finanțarea unui proiect în iulie 1998 – aflat încă în curs de 
execuție – care se referă la o soluție globală de asanare a bazinelor fluviilor Real și Arnoia 
(inclusiv a lagunei Obidos).

Este vorba despre un vast ansamblu de intervenții care va avea un impact pozitiv important în 
vederea soluționării problemelor de mediu existente în Lagoa de Obidos, la care fac referire 
petiționarii. Proiectul finanțat a demarat în 1998 și ar trebui să fie finalizat în iunie 2005.
Proiectul, care în prima sa fază a fost executat sub responsabilitatea asociației 
municipalităților din Oeste, a fost continuat de întreprinderea Águas do Oeste, care reunește 
mai multe municipalități interesate și grupul public Águas de Portugal.

O anumită parte din lucrări sunt deja finalizate (emisarul submarin, interceptorul general 
etc….), altele sunt în faza de adjudecare a lucrărilor (ETAR de la Charneca și ETAR de la 
Casalinho) sau în curs de execuție (interceptorul de la Arnoia, ETAR de la Obidos, Carregal și 
Gaeiras).

În cadrul acestui proiect care include construirea sau îmbunătățirea a șase stații de epurare 
(ETAR), era inclusă o îmbunătățire a ETAR de la Caldas da Rainha, aproximativ douăzeci de 
kilometri de canale interceptoare și emisari și, în plus, un emisar submarin de 2 150 de metri 
pentru a elimina efluenții tratați într-o locație suficient de îndepărtată de plaje și de lagună.

Intervenția la ETAR de la Caldas da Rainha s-a materializat, în prima fază, printr-o mărire a 
capacității de la 20 000 la 40 000 de locuitori.

O a doua fază a responsabilității municipalității din Caldas da Rainha ar trebui să permită 
creșterea nivelului de tratare, pentru a se reuși tratarea secundară – nivel obligatoriu, conform 
Directivei 91/271/CE, înaintea deversării în mare, printr-un interceptor deja construit și 
finanțat de Fondul de Coeziune. În noiembrie 2001, serviciile Comisiei au fost informate că a 
doua fază atinsese stadiul adjudecării, dar, conform informațiilor disponibile, nu ar fi încă 
terminată.

De altfel, niciun proiect pentru creșterea nivelului tratării în ETAR de la Caldas da Rainha nu 
a fost înaintat Fondului de coeziune. Municipalității din Caldas da Rainha îi revine obligația 
de a-și întreține stația sa de epurare, precum și de a proceda la o îmbunătățire a nivelului de
tratare.

Conform ultimelor informații pe care le avem, proiectul pentru creșterea nivelului de tratare ar 
fi fost adjudecat recent de municipalitatea din Caldas da Rainha.”

4. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 6 iulie 2004

Serviciile Comisiei au putut chestiona autoritățile portugheze cu privire la situația execuției 
lucrărilor de îmbunătățire a stației de epurare din Caldas de Rainha și a tratării apelor 
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reziduale din zona Lagoa de Óbidos.

Autoritățile portugheze au informat, cu ocazia unei reuniuni care a avut loc la Lisabona și 
printr-un răspuns scris la scrisoarea de cerere de informații a serviciilor Comisiei, că lucrările 
de îmbunătățire a stației de epurare din Caldas de Rainha vor fi finalizate în iulie 2004, ceea 
ce va permite tratarea secundară a apelor reziduale din orașul menționat și racordarea lor la 
emisarul submarin din Foz de Arelho.

În urma finalizării lucrărilor anterior menționate, tratarea apelor reziduale din zona Lagoa de 
Óbidos va deveni conformă cerințelor Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale.

5. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 19 decembrie 2007

„Lagoa de Óbidos” a fost desemnată de Portugalia ca fiind o zonă sensibilă în sensul 
articolului 5 alineatul (1) din Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor 
urbane reziduale1. Conform alineatului (2) din cadrul acelorași dispoziții, statele membre 
veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare să facă obiectul, 
înainte de a fi deversate în zonele sensibile, unei tratări terțiare pentru deversările care provin 
din aglomerările care au un echivalent-locuitor (EL) mai mare de 10 000.

Comisia a deschis o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Portugaliei 
având ca obiect aglomerările ale căror deversări de ape uzate se efectuează în zone desemnate 
ca fiind sensibile și care nu respectă exigențele menționate mai sus. Procedura privind 
încălcarea dreptului comunitar în chestiune, care a făcut obiectul unui aviz complementar 
întemeiat, nu include zona sensibilă „Lagoa de Óbidos”, întrucât, conform rapoartelor 
transmise Comisiei, nici o aglomerare de mai mult de 10 000 EL nu-și deversează apele în 
lagună. În orice caz, în comunicările lor către Comisie, autoritățile portugheze au semnalat că 
„Lagoa de Óbidos” face obiectul unui program special de protecție care implică execuția unui 
ansamblu de infrastructuri ce vizează tratarea terțiară a apelor menajere din toate localitățile 
din împrejurimi – 4 stații de epurare mari și 10 mici, 21 de stații de relevment, 80 de kilometri 
de canale interceptoare și emisari, precum și un emisar submarin.

În ceea ce privește în special deversările de ape menajere ale orașului Caldas da Rainha, cu un 
EL de 38 000, informațiile transmise de autoritățile portugheze semnalează că deversările sunt 
făcute în mare prin emisarul submarin menționat mai sus, ceea ce înseamnă că ele nu au loc în 
„Lagoa de Óbidos”. 

Cu toate acestea, conform articolului 4 din Directiva 91/271/CEE, statele membre veghează 
ca apele urbane reziduale care intră în sisteme de colectare să fie supuse, înainte de a fi 
deversate, unui tratament secundar sau unui tratament echivalent până cel târziu la 31 
decembrie 2000 pentru toate deversările care provin din aglomerări ce au un EL de mai mult 
de 15 000 de locuitori. Or, conform ultimelor rapoarte trimise Comisiei, deși lucrările de 
extindere a stației de epurare din orașul Caldas da Rainha au fost finalizate, efluenții nu fac 
încă obiectul tratării secundare obligatorii din cauza lipsei de racordare a stației la sistemul de 
                                               
1

JO L 135, 30.5.1991, p. 40–52.
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colectare al orașului. Din această cauză, orașul Caldas da Rainha – una dintre localitățile care 
fac parte din aglomerarea Costa Oeste – este încă vizat de procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar inițiată de Comisie împotriva tuturor aglomerărilor portugheze care nu 
respectă cerințele ce decurg din articolul 4 din Directiva 92/271/CEE. Procedura de încălcare 
a dreptului comunitar în cauză a făcut obiectul unei decizii de înștiințare a Curții de Justiție.

6. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 26 octombrie 2009

După cum s-a comunicat anterior, conform informațiilor transmise de autoritățile portugheze, 
deversările de ape uzate în mare, în orașul Caldas da Rainha, se efectuează printr-un emisar 
submarin, ceea ce înseamnă că nu sunt evacuate în Lagoa de Óbidos. În plus, potrivit 
acelorași informații, având în vedere interesul lagunei, a fost pus în aplicare un program 
special de executare a infrastructurilor, care vizează tratarea cea mai fină (terțiară) a apelor 
uzate din localitățile aflate în vecinătate, cu excepția celor deversate în mare printr-un emisar 
submarin – cum este cazul celor din Caldas da Rainha – supuse unui tratament secundar.

Orașul Caldas da Rainha (cu un echivalent-locuitor de 38 000) este una dintre localitățile din 
cadrul aglomerării Costa Oeste (cu un echivalent-locuitor de 74 000). Această aglomerare este 
una dintre cele vizate de o procedură privind încălcarea dreptului comunitar inițiată de 
Comisie împotriva Portugaliei, bazată pe nerespectarea obligațiilor care decurg din articolele 
3 și 4 din Directiva 91/271/CEE1 (procedura privind încălcarea dreptului comunitar 
2004/2035). Procedura de încălcare a atras după sine introducerea unei acțiuni în fața Curții 
de Justiție a Comunităților Europene (cauza C-530/07). Hotărârea Curții de Justiție a fost 
pronunțată la 7 mai 2009. În ceea ce privește în mod special aglomerarea Costa Oeste, 
Comisia a reproșat Portugaliei faptul că doar un procent de 70% din sarcina poluantă este 
racordat la o stație de tratare și că două dintre cele trei stații de epurare ale aglomerării nu 
respectă nivelul de tratare impus prin directivă. 

Ca urmare a hotărârii judecătorești, autoritățile portugheze au informat Comisia că, în prezent, 
90% din sarcina poluantă a aglomerării Costa Oeste face obiectul unei tratări secundare –
nivelul de tratare impus – efectuate la patru stații de epurare (Charneca, Caldas da Rainha, 
Foz do Arelho și Óbidos). Acestea au adăugat că tratarea completă a sarcinii poluante totale a 
aglomerării se va obține în primul trimestru al anului 2010, în urma construirii emisarilor care 
lipsesc în zona bazinului hidrografic al Rio Real, care aparține municipalităților Cadaval și 
Bombarral.

Explicațiile aduse de autoritățile portugheze lasă să se înțeleagă că stația de epurare din 
Caldas da Rainha este în prezent racordată la sistemul de colectare al orașului și că, în 
consecință, apele uzate fac obiectul unei tratări adecvate înainte de a fi deversate prin emisarul 
submarin în mare.
                                               
1 Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale. În conformitate cu articolul 3, 
statele membre veghează ca aglomerările al căror echivalent-locuitor este mai mare decât 15 000 să fie echipate 
cu sisteme de colectare până la 31 decembrie 2000; în conformitate cu articolul 4, statele membre veghează ca 
apele urbane reziduale, care provin de la aglomerări cu un echivalent-locuitor mai mare de 15 000 și care intră în 
sistemele de colectare, să facă obiectul, înainte de a fi evacuate, unei tratări secundare sau echivalente până la 31 
decembrie 2000. 
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Cu toate acestea, Comisia informează Parlamentul că intenționează să obțină de la autoritățile 
portugheze confirmarea explicită a unei asemenea concluzii și informații actualizate privind 
situația specifică de la Lagoa de Óbidos.

7. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 22 ianuarie 2010

În urma comunicării precedente, Comisia a informat Parlamentul European că a reușit să 
obțină din partea autorităților portugheze precizările solicitate în legătură cu funcționarea 
sistemelor de tratare a efluenților zonei Lagoa de Óbidos și ai orașului Caldas da Rainha.

Autoritățile portugheze au confirmat că toți efluenții deversați în lagună sunt supuși unei 
tratări terțiare realizate de două stații de epurare: Casalinho și Gaeiras.

În ceea ce privește orașul Caldas da Rainha, toți efluenții sunt conectați la rețeaua de drenaj și 
de colectare și sunt deversați în mare printr-un cablu submarin, după ce au fost supuși unei 
tratări secundare realizate de stația de epurare a orașului.

În comunicarea sa precedentă, Comisia a informat de asemenea Parlamentul că orașul Caldas 
da Rainha include aglomerarea Costa Oeste și că, potrivit informațiilor furnizate de 
autoritățile portugheze în cadrul cauzei care a făcut obiectul unei hotărâri a Curții de Justiție 
având ca obiect aglomerările portugheze care deversează în zone normale (cauza C-530/07), 
10% din efluenții aglomerării Costa Oeste nu sunt încă supuși unei tratări adecvate. Rezultă 
din precizările sus-menționate transmise cu privire la prezenta petiție că cele 10 procente nu 
se referă la orașul Caldas da Rainha, ci la alte orașe aparținând aglomerării respective.

După cum se poate constata din cele de mai sus, situația tratării apelor uzate din Lagoa de 
Óbidos și din orașul Caldas da Rainha este în prezent stabilizată în totalitate și conformă 
cerințelor Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale1.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.


