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Betreft: Verzoekschrift 0547/2011, ingediend door Manuel R. Silva (Portugese nationaliteit), 
over vermeende aantasting van het milieu in Carriço, Guia, Pombal, in Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst op verschillende factoren die het milieu aantasten in Carriço, Guia, Pombal, in 
Portugal. Rekwestrant noemt de volgende voorbeelden op: de papierfabrieken Soporcel en 
CELBI, de opslag van gas, zandafgraving, kaolien, kippenhouderijen, de opslag van grondwater 
door papierfabrieken, voor de opslag van gas en voor menselijke consumptie. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor de regionale rivieren, zoals de Olhos de Água en de Ribeira da Bajouca, in Lagoa 
da Ervedeira, en ook voor de bronnen en kleine wateropslagtanks die in de dorpen in het gebied 
zijn aangelegd. Rekwestrant is van mening dat door deze manier van waterwinning onherstelbare 
schade wordt toegebracht aan het milieu, terwijl hiervoor veel beter, en met minder negatieve 
effecten, water uit de stuwmeren kan worden gebruikt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Volgens de EU-waterwetgeving zijn lidstaten verplicht grondwater te beschermen tegen 
chemische verontreiniging, de kwantitatieve status ervan te beschermen tegen overmatige 
wateronttrekking, een goede status te behalen tegen 2015 en in de tussentijd verdere 
achteruitgang te voorkomen.

Met betrekking tot overmatige wateronttrekking kan men de relevante bepalingen vinden in 
Bijlage V (paragraaf 2.1.2) van de Kaderrichtlijn water (hierna: de KRW)1 die als volgt luidt: 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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"De grondwaterstand in het grondwaterlichaam is dusdanig dat de gemiddelde jaarlijkse 
onttrekking op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad niet overschrijdt.
Dienovereenkomstig ondergaat de grondwaterstand geen zodanige antropogene veranderingen 
dat deze ertoe leiden dat: de in artikel 4 aangegeven milieudoelstellingen voor bijbehorende 
oppervlaktewateren niet worden bereikt, (of) de toestand van die wateren significant 
achteruitgaat, (of) significante schade wordt toegebracht aan de terrestrische ecosystemen die 
rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn.

De instrumenten om bovengenoemde doelen te behalen zijn de stroomgebiedbeheerplannen, 
welke per december 2009 aangenomen hadden moeten zijn (artikel 13 van de KRW). Voor elk 
stroomgebiedsdistrict zouden al bewakingsprogramma's en maatregelenprogramma's van kracht 
moeten zijn, welke onder de verantwoordelijkheid van de betreffende lidstaat vallen. In het 
bijzonder de bewakingsprogramma's moesten tegen het einde van 2006 operationeel zijn, terwijl 
de maatregelenprogramma's, vast te stellen tegen december 2009, van kracht moeten zijn tegen 
het einde van 2012.

Intussen zijn lidstaten verplicht zich te houden aan het beginsel van niet-schaden volgens artikel 
4, lid 1, van de KRW. Alle uitzonderingen op het beginsel van niet-schaden als gevolg van 
nieuwe wijzigingen moeten worden gerechtvaardigd middels doorslaggevende redenen van 
algemeen belang en voldoen aan alle voorwaarden die in artikel 4, lid 7, van de KRW zijn 
vastgelegd.

De deadline voor de aanneming van de stroomgebiedbeheerplannen was 22 december 2009. 
Gezien het feit dat Portugal zijn stroomgebiedbeheerplannen niet vóór die datum had 
aangenomen, heeft de Commissie een inbreukprocedure ingesteld en heeft zij in 2011 besloten 
de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Volgens de beschikbare gegevens is er uiteindelijk een openbare raadpleging gestart (zoals 
vereist in de KRW) met betrekking tot de voorstellen voor stroomgebiedbeheerplannen en de 
rekwestrant kan deze gelegenheid aangrijpen om zijn bezorgdheid te uiten ten aanzien van het 
specifieke in het verzoekschrift genoemde waterlichaam. Meer informatie over de lopende 
openbare raadpleging kan men vinden op:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Conclusie

Zoals hierboven genoemd neemt de Commissie alle stappen om ervoor te zorgen dat Portugal 
haar stroomgebiedbeheerplannen aanneemt en uitvoert. De Commissie werkt momenteel aan een 
evaluatie van de door de lidstaten ingediende stroomgebiedbeheerplannen. De Portugese plannen 
zullen worden geëvalueerd zodra deze zijn aangenomen en ingediend bij de Commissie.


