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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0547/2011, adresată de Manuel R. Silva, de cetățenie portugheză, 
privind presupusa distrugere a mediului în Carriço, Guia, Pombal, 
Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că există mai mulți factori care distrug mediul din localitatea Carriço, 
Guia, Pombal, Portugalia. Petiționarul enumeră următorii factori: întreprinderile pentru 
fabricarea celulozei, Soporcel și CELBI, rezervoarele destinate stocării de gaz, exploatarea de 
nisip și de caolin, creșterea păsărilor, precum și captarea apelor subterane fie de către 
întreprinderile pentru fabricarea celulozei, fie pentru rezervorul de gaz, fie pentru consumul 
uman. Prin urmare, sunt afectate pâraiele din regiune, precum Olhos de Água și Ribeira da 
Bajouca, Lagoa da Ervedeira, dar și puțurile și fântânile mici instalate în satele din regiune. 
Petiționarul consideră că acest mod de a obține apa provoacă pagube ireversibile pentru mediu 
și că una dintre opțiunile mai simple și mai puțin dăunătoare ar fi folosirea apei provenite de 
la baraje.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

În temeiul legislației UE în domeniul apei, statele membre au obligația de a proteja apele 
subterane împotriva poluării chimice, de a conserva starea cantitativă a apelor împotriva 
captării în exces, de a obține o stare bună a apei până în 2015 și de a preveni deteriorarea în 
acest timp.
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În ceea ce privește captarea în exces, dispozițiile relevante se găsesc în anexa V (punctul 
2.1.2) din Directiva-cadru privind apa (denumită în continuare „DCA”)1, care sunt reproduse 
mai jos:

„Nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încât rata anuală medie de 
captare pe termen lung să nu depășească resursele de apă subterană disponibile. În consecință, 
nivelul apei subterane nu este supus modificărilor antropice rezultate, de exemplu, din: 
imposibilitatea de a realiza obiectivele de mediu stabilite în articolul 4 pentru apele de 
suprafață asociate; sau orice deteriorare semnificativă a stării acestor ape; sau orice 
deteriorare semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă 
subterană”.

Instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor menționate anterior sunt reprezentate de 
planurile de gestionare a bazinelor hidrografice care trebuiau să fie adoptate până în luna 
decembrie 2009 (articolul 13 din DCA). Programele de monitorizare și programele de măsuri 
ar trebui să fie deja puse în aplicare pentru fiecare district hidrografic și statele membre în 
cauză sunt responsabile pentru acestea. În special, programele de monitorizare trebuiau să fie 
operaționale până la sfârșitul anului 2006, în timp ce programele de măsuri, care urmau să fie 
stabilite până în luna decembrie 2009, trebuie să fie operaționale până la sfârșitul anului 2012.

În acest timp, statele membre au obligația de a respecta principiul nedeteriorării în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din DCA. Orice excepție de la principiul 
nedeteriorării determinată de modificări noi trebuie să fie justificată de motive imperative de 
interes general și să îndeplinească toate condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (7) din DCA.

Termenul-limită pentru adoptarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice (denumite 
în continuare „PGBH”) a fost 22 decembrie 2009. Dat fiind faptul că până la această dată 
Portugalia nu PGBH, Comisia a lansat o procedură de încălcare a dreptului comunitar și, în 
anul 2011, a decis să sesizeze Curtea de Justiție.

Potrivit informațiilor disponibile, în cele din urmă a fost lansată o consultare publică (conform 
DCA) cu privire la proiectele de PGBH și petiționarul ar putea profita de această oportunitate 
pentru a-și exprima preocupările în ceea ce privește corpul de apă specific menționat în 
petiție. Informații suplimentare privind consultarea publică aflată în curs de desfășurare se 
găsesc la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Concluzie

După cum s-a menționat mai sus, Comisia ia toate măsurile pentru a se asigura că Portugalia 
adoptă și pune în aplicare planurile sale de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH). 
Comisia evaluează în prezent planurile de gestionare a bazinelor hidrografice raportate de 
statele membre. Aceasta va evalua planurile portugheze imediat după adoptarea și raportarea 
lor.
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