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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 832/2001 af Américo da Silva Jorge, portugisisk statsborger, om 
miljøproblemer i Alhos Vedros, Portugal

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, som Moita kommune opfører sig på over for byen Alhos 
Vedros, der hører under denne kommune. Moita kommune udleder spildevandet fra sine egne 
rensningsanlæg i Alhos Vedros og forurener således det grundvand, som udnyttes af 
landbruget i Alhos Vedros.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2002). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. august 2002.

"Andrageren, Américo Da Silva Jorge, henleder opmærksomheden på forureningen af de 
grundvandskilder, der anvendes til vanding og drikkevand, som følge af udledningen af 
spildevand fra Moita kommune.

Den situation, som andrageren beskriver, vækker bekymring med hensyn til tre 
fællesskabsdirektiver:

- Direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse 
farlige stoffer.

- Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand.

- Direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand.
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- Bestemmelserne i disse tre direktiver er forholdsvis detaljerede og tekniske, og det er ikke 
muligt på baggrund af de af andrageren fremsendte oplysninger at afgøre, om der er sket en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Kommissionen vil derfor skrive til de 
portugisiske myndigheder og anmode om flere oplysninger i denne sag. Kommissionen vil 
derefter underrette Udvalget for Andragender."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. marts 2003.

"I forlængelse af det tidligere svar meddeler Kommissionen Parlamentet, at den har henvendt 
sig til og anmodet de portugisiske myndigheder om deres bemærkninger til den i andragendet 
beskrevne situation.

Kommissionen har endnu ikke modtaget svar på denne skrivelse.

Kommissionen har derfor sendt en påmindelsesskrivelse med henblik på at få et hurtigt svar 
fra de pågældende myndigheder.

Det skal i den forbindelse oplyses, at Kommissionens tjenestegrene i mellemtiden er blevet 
klar over, at den i andragendet beskrevne situation allerede havde givet anledning til en klage 
– under nummer 1997/4769. Klagen blev henlagt efter de afklaringer, som de portugisiske 
myndigheder fremlagde på daværende tidspunkt.

Det drejer sig nu om at bekræfte, at situationen stadig lever op til fællesskabsbestemmelserne. 
Visse forpligtelser i medfør af direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand såsom etablering af kloaknet og udførelse af sekundær rensning for byområder 
med over 15.000 personækvivalenter er nemlig først trådt i kraft den 31. december 2000."

5. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 3. september 2003.

"I forlængelse af det tidligere svar har Kommissionens tjenestegrene fået bekræftet, at 
området Alhos Vedros omfatter en lokalitet, som de spanske myndigheder har klassificeret 
som et følsomt område – lokaliteten Barreiro/Moita/Palhais – i henhold til artikel 5, stk. 1, i 
direktiv 91/271/EØF1 af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand.

På et pakkemøde i Lissabon den 21. marts 2003 meddelte de portugisiske myndigheder, at 
alle industrielle udledninger i opsamlingsanlæg i Alhos Vedros kræver forudgående tilladelse. 
Hvad angår byspildevand, som ikke stammer fra industrien, er projektet til opførelse af to 
rensningsanlæg i øjeblikket genstand for en vurdering af indvirkningen på miljøet.

Det fremgår af oplysningerne fra de portugisiske myndigheder, at byspildevandet i det 
pågældende område ikke renses tilfredsstillende.

Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Portugal – procedure nr. 
2002/2128 – for overtrædelse af flere bestemmelser i direktiv 91/271/EØF. Det drejer sig 
blandt andet om artikel 3 og 5, som omhandler rensning af byspildevand, der udledes i 
følsomme områder.
                                               
1 EFT L af 30.5.1991.
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Ifølge artikel 3, stk. 1, i direktiv 91/271/EØF skulle medlemsstaterne, for så vidt angår 
byspildevand, som udledes til vandrecipienter, der betragtes som følsomme områder, sikre 
etablering af kloaknet senest den 31. december 1998 for byområder med over 10.000 PE1. 
Ifølge artikel 5, stk. 2, skulle medlemsstaterne, ligeledes inden den 31. december 1998 sørge 
for, at byspildevand, der tilledes kloaknet er genstand for en tertiær rensning, før det udledes 
til følsomme områder, for så vidt angår alle udledninger fra byområder med over 10.000 PE.

I forbindelse med ovennævnte overtrædelsesprocedure har Kommissionen fremsendt en 
åbningsskrivelse til Portugal i henhold til EF-traktatens artikel 226. Åbningsskrivelsen 
vedrører specifikt det følsomme område i Barreiro/Moita/Palhais, som omfatter lokaliteten 
Alhos Vedros. Kommissionens tjenestegrene analyserer i øjeblikket de oplysninger, som de 
portugisiske myndigheder har fremsendt i deres svar på Kommissionens åbningsskrivelse."

6. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 4 marts 2004.

"Kommissionens tjenestegrene har i sine tidligere meddelelser gjort opmærksom på, at 
rensningen af spildevand i området Alhos Vedros er mangelfuld, og at der i forbindelse med 
en horisontal aktion mod flere medlemsstater er blevet indledt en overtrædelsesprocedure mod 
Portugal grundet den manglende overholdelse af direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om 
rensning af byspildevand2.

Det fremgår, at analysen af de oplysninger, som de portugisiske myndigheder har fremsendt i 
forbindelse med ovennævnte overtrædelsesprocedure, endnu ikke er afsluttet, da den har vist 
sig at være temmelig kompleks, idet den vedrører anvendelsen af flere af bestemmelserne i 
ovennævnte direktiv på hele det portugisiske område.

Kommissionen har derfor besluttet at indlede en rutinemæssig sag mod Portugal med hensyn 
til den specifikke situation vedrørende utilstrækkelig behandling af spildevand i Alhos 
Vedros."

7. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 1. februar 2005.

"Kommissionens tjenestegrene anmodede på et møde med de portugisiske myndigheder om 
yderligere afklaringer vedrørende iværksættelsen af systemet til rensning af spildevand fra 
området Alhos Vedros. Efter mødet fremsendte de portugisiske myndigheder ovennævnte 
oplysninger i et brev til Kommissionens tjenestegrene.

De portugisiske myndigheder meddelte, at lokaliteten Alhos Vedros, der omfatter det 
følsomme område Barreiro/Moita/Palhais, som Portugal har udpeget i henhold til artikel 5 i 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, er omfattet af det 
integrerede system til rensning af spildevand fra halvøen Setùbal (Simarsul), som 
Kommissionen har medfinansieret gennem den tredje fællesskabsstøtteramme. Systemet 
medfører bygningen af flere spildevandsrensningsanlæg, afløbskanaler og pumpestationer, og 

                                               
1 Ved PE (personækvivalent) forstås i store træk den mængde organisk stof, der kan nedbrydes biologisk pr. 
indbygger.
2 EFT L 135 af 30.5.1991



PE321.498/Rev. IX 4/6 CM\853805DA.doc

DA

arbejderne skulle efter planen være færdige i slutningen af 2006.

De portugisiske myndigheder har endvidere meddelt, at parallelt med de arbejder, der er i 
gang i forbindelse med Simarsul, er Moita kommune ved at udføre arbejder til forbedring af 
rensningen af spildevand fra lokaliteten Alhos Vedros, herunder den allerede afsluttede 
renovering af to pumpestationer og den endnu ikke afsluttede føring af nye kloakrør.

Kommissionen vil fortsat følge situationens udvikling."

8. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 6. juli 2005.

"Som meddelt tidligere omfatter lokaliteten Alhos Vedros byområdet 
"Barreiro/Moita/Palhais", hvis spildevand udledes i et område, der af de portugisiske 
myndigheder er udpeget som et følsomt område i henhold til Rådets direktiv 91/271/EØF af 
21. maj 1991 om rensning af byspildevand1. I henhold til direktivets artikel 5 skal udledning 
af byspildevand fra byområder med en PE på over 10.000, som det er tilfældet her, til et 
følsomt område underkastes en rensning, der er mere vidtgående end den såkaldte sekundære 
rensning.

Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Portugal - sag nr. 2002/2128 - på 
grundlag af manglende overholdelse af bl.a. bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 91/271/EØF. 
Proceduren er rettet mod flere byområder, bl.a. Barreiro/Moita/Palhais.

Efter at have konstateret, at der ikke er blevet rettet op på den manglende overholdelse af 
ovennævnte bestemmelse i direktiv 91/271/EØF, bl.a. i det pågældende byområde, sendte 
Kommissionen den 22. december 2004 en begrundet udtalelse til Portugal i henhold til EF-
traktatens artikel 226.

Kommissionen er i øjeblikket ved at analysere de oplysninger, som de portugisiske 
myndigheder har fremsendt i deres svar på den begrundede udtalelse, med henblik på at tage 
stilling til sagen."

9. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 3. juli 2006.

"Kommissionen kan i forlængelse af sin forrige meddelelse oplyse Udvalget for Andragender,
at den på ny har adspurgt de portugisiske myndigheder vedrørende den specifikke situation 
omkring rensningen af spildevand fra den pågældende lokalitet.

Det fremgår af oplysningerne fra de portugisiske myndigheder, at projekterne til bygning af
den infrastruktur, der er nødvendig for at rette op på situationen og indføre den grad af 
rensning, der er påkrævet i henhold til direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand2, på lokaliteten Alhos Vedros, endnu er igangværende og først ventes færdige i 
2008.

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40–52.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40–52.
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Under alle omstændigheder kan Kommissionen bekræfte, at situationen med hensyn til 
rensning af spildevandet fra lokaliteten Alhos Vedros, som omfatter byområdet 
"Barreiro/Moita" og det følsomme område "Estuário do Tejo", er omfattet af en af de 
overtrædelsesprocedurer, der er indledt mod Portugal på grundlag af ukorrekt anvendelse af 
flere bestemmelser i ovennævnte direktiv1, navnlig dem, som vedrører klassifikationen af 
følsomme områder og den grad af rensning, der er påkrævet i forskellige byområder i 
Portugal.

Status for disse overtrædelsesprocedurer er, at der i begge sager er fremsendt begrundede 
udtalelser. Selv om den samlede analyse af situationen er forholdsvis kompleks på grund af de 
portugisiske myndigheders omfattende ændringer af klassifikationen af følsomme områder, 
hvilket også har konsekvenser for fastlæggelsen af byområder, som udleder spildevand til 
sådanne områder, lægger Kommissionen stor vægt på de pågældende overtrædelsesprocedurer 
og vil følge nøje op på dem og træffe en afgørelse, når tiden er inde."

10. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. december 2007.

"Andragendet vedrører manglende passende opsamling og rensning af spildevand fra 
lokaliteten Alhos Vedros, som omfatter byområdet "Barreiro/Moita/Palhais", der er 
beliggende i et område, som er klassificeret som et følsomt område ved mundingen af Tage, 
jf. artikel 5 i direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand2.
I henhold til artikel 3 i direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning byspildevand3

skal medlemsstaterne sikre, at alle byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af 
byspildevand senest den 31. december 2000 for byområder med over 15.000 
personækvivalenter (PE) (se følsomme områder).
I henhold til artikel 5 i samme direktiv skal medlemsstaterne sørge for, at byspildevand, der 
tilledes kloaknet, senest den 31. december 1998 underkastes en mere vidtgående rensning end 
sekundær rensning, før det udledes til følsomme områder, for så vidt angår alle udledninger 
fra byområder med over 10.000 PE.

Det fremgår af de seneste rapporter, som de portugisiske myndigheder har fremsendt, at 
systemet til rensning af spildevandet fra området Barreiro/Moita/Palhais endnu ikke er 
funktionsdygtigt. Selv om arbejderne i forbindelse med kloaknettet og pumpestationerne er 
påbegyndt, står det vigtigste opsamlingsanlæg endnu ikke færdigt, og tilslutningen af 
kloaknettet til det nye rensningsanlæg, som skal sikre den behørige rensning (sekundær 
rensning plus desinficering) af spildevandet fra området, ventes først at ske i løbet af 2008 
efter færdigbygningen af rensningsanlægget. Arbejderne finansieres gennem 
Samhørighedsfonden (2005PT16CPE002) og ventes færdige den 31. december 2008.

Byområdet Barreiro/Moita/Palhais har en PE på over 239.800. Det følger heraf, at situationen 
med manglende opsamling og indførsel af behørig rensning af spildevandet fra byområdet er i 
strid med ovennævnte bestemmelser.

Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Portugal, som er rettet mod alle 

                                               
1 Overtrædelsesprocedure 2002/2128 og 2004/2035.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40–52.
3 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40–52.
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byområder, der ikke overholder kravene i artikel 3 og 5 i direktiv 91/271/EØF, herunder 
byområdet Barreiro/Moita/Palhais.

I forbindelse med denne overtrædelsesprocedure er der sendt en supplerende begrundet 
udtalelse til Portugal, jf. proceduren i EF-traktatens artikel 226.

11. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Portugal, som er rettet mod alle 
byområder, der ikke overholder kravene i bl.a. artikel 5 i direktiv 91/271/EØF, herunder 
byområdet Barreiro/Moita/Palhais.

Overtrædelsesproceduren har resulteret i, at sagen er blevet indbragt for Domstolen.

For så vidt angår byområdet Barreiro/Moita/Palhais, blev beslutningen om at indbringe sagen 
for Domstolen truffet med den begrundelse, at ifølge de oplysninger, de portugisiske 
myndigheder havde fremsendt, var byområdets kloaknet – selv om opsamlingsanlæggene var 
færdige – endnu ikke blevet tilsluttet rensningsanlægget, hvilket efter planen skulle have 
været gjort inden udgangen af 2009.

Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om situationens udvikling."

12. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Som det fremgår af de tidligere meddelelser, omfatter byen Alhos Vedros systemet til 
rensning af spildevand fra byområdet Barreiro/Moita, som er et af de områder, der sigtes til i 
den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Portugal for overtrædelse af artikel 3 og 5 i 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand1.

Overtrædelsesproceduren har ført til, at sagen er blevet indbragt for EF-Domstolen, hvor 
behandlingen af sagen nærmer sig sin afslutning (sag C-220/2010).

Ifølge de seneste oplysninger fra de portugisiske myndigheder i forbindelse med sagen ved 
Domstolen er opførelsen af tilløbssystemerne for byområdet Barreiro/Moita i mellemtiden 
blevet afsluttet, hvilket betyder, at spildevandet fra byområdet nu opsamles 100 %. 
Overtrædelsen af direktivets artikel 3 er dermed bragt til ophør. Arbejdet med opførelsen af 
det rensningsanlæg, der skal sikre den grad af tertiær rensning, der kræves i henhold til 
direktivets artikel 5, vil derimod først blive afsluttet i slutningen af 2010. 

Det følger heraf, at der i 2011 kan forventes en fuldstændig lovliggørelse af situationen”.

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.


