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Suġġett: Petizzjoni 0314/2009, imressqa minn S. B., ta’ nazzjonalità Britannika, dwar 
it-tqassim f’territorji ta’ art agrikola għall-industrija fiż-żona madwar Sinde 
Tábua fil-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għad-deċiżjoni tal-awtoritajiet Portugiżi li jqassmu f’territorji ċerti 
żoni madwar Sinde Tábua, li qabel kienu kklassifikati bħala art agrikola, għall-industrija. Il-
petizzjonanta tindika li dan se jeqred l-ambjent naturali f’din iż-żona u jwassal għal tniġġis 
serju tal-arja u bil-ħsejjes. It-turiżmu lokali u l-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni lokali wkoll 
se jintlaqtu b’mod negattiv. Il-petizzjonanta tenfasizza wkoll li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu użu minn siti oħra meqruda minn żvilupp industrijali (brownfield sites) 
għall-proġett ta’ żvilupp industrijali kkonċernat u, minħabba li hija tikkonsidra li d-
dispożizzjonijiet ambjentali rilevanti tal-UE ma ġewx meqjusa f’dan il-każ, hija titlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonanta tesprimi l-oppożizzjoni tagħha għall-bidla ppjanata fl-użu tal-art li 
jippromwovu l-awtoritajiet muniċipali fil-muniċipalità ta’ Tábua, li tinsab fid-Distrett ta’ 
Coimbra, fir-Reġjun ta’ Centro, il-Portugall.

Skont il-petizzjonanta, il-Kunsill Lokali ta’ Tábua beħsiebu jiżviluppa qasam industrijali u 
tan-negozju fiż-żona ta’ Sinde-Tábua, filwaqt li jbiddel l-użu tal-art minn dak agrikolu għal 
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wieħed industrijali.  Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan il-pjan se jeqred l-
ambjent naturali ta’ din iż-żona u se jikkawża problemi relatati mat-tniġġis tal-arja u t-tniġġis 
mill-ħsejjes.  Hija tenfasizza li t-turiżmu lokali u l-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni lokali se 
jonqsu wkoll.  Hija tqis li dan l-iżvilupp mhuwiex meħtieġ u li hemm siti alternattivi oħra fil-
muniċipalità.

L-ewwel nett, wieħed għandu jinnota li l-petizzjonanta ma tirreferix għal possibilità ta’ xi 
ksur ta’ dispożizzjoni speċifika tal-liġi ambjentali tal-UE.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta fid-dawl 
tal-liġi tal-UE li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Wieħed għandu jinnota li skont il-karatteristiċi tal-pjan jew proġett inkwistjoni, id-Direttiva 
2001/42/KE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (magħrufa 
bħala l-Istima Ambjentali Strateġika jew id-Direttiva SEA); jew id-Direttiva 85/337/KEE2

dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE3 u d-Direttiva 2003/35/KE4, (magħrufa bħala l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA) jistgħu jkunu applikabbli f’dan il-każ.

L-għan tad-Direttiva SEA huwa li tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi jiġu identifikati u evalwati matul it-tħejjija tagħhom u qabel l-adozzjoni tagħhom.  
Il-pubbliku u l-atworitajiet tal-ambjent jistgħu jagħtu l-opinoni tagħhom u r-riżultati kollha 
jiġu integrati u kkunsidrati matul il-proċedura tal-ippjanar. Wara l-adozzjoni tal-pjan jew 
programm, il-pubbliku jiġi infurmat dwar id-deċiżjoni u l-mod kif ittieħdet.

Bi prinċipju, il-pjanijiet jew il-programmi mħejjija mill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew 
lokali għall-ippjanar jew l-użu tal-art tal-bliet u l-pajjiżi jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva SEA.

Min-naħa l-oħra, id-Direttiva 85/337/KEE kif emendata, tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-
twettiq ta’ stima tal-impatt ambjentali għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.

Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I li dejjem għandhom 
ikunu soġġetti għal proċedura tal-EIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu permezz ta’ eżami każ b’każ, u/jew l-għetiebi jew il-kriterji stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi, jekk il-proġett għandux jiġi soġġett għal EIA jew le.  
Meta jitwettaq eżami każ b’każ jew jiġu stabbiliti l-għetiebi jew il-kriterji, għandhom jitqiesu 
l-kriterji rilevanti tal-għażla stipulati fl-Anness III tad-Direttiva. Dawn jinkludu l-karatteristiċi
u s-sit tal-proġett u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali.

Għaldaqstant, għall-proġetti inklużi fl-Anness I, il-proċedura tal-EIA hija obbligatorja.  Għall-
proġetti inklużi fl-Anness II, qabel ma jingħata l-kunsens tal-iżvilupp, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu jekk hemmx probabilità li dawn ikollhom effetti sinifikanti fuq l-
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ambjent jew le. Wieħed għandu jinnota li l-“Proġetti ta’ żvilupp ta’ oqsma industrijali” huma 
inklużi fil-punt 10 a) tal-Anness II tad-Direttiva EIA.

Il-petizzjonanta pprovdiet kopja tad-dikjarazzjoni approvata mis-Sindku tal-muniċipalità ta’ 
Tábua fir-rigward ta’ dan il-proġett “Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua”.  Skont 
dan id-dokument, l-intenzjoni hija li jiġi adottat pjan dettaljat (Plano de Pormenor) relatat 
mal-pjan urban tal-muniċipalità (Plano Director Municipal) approvat fl-1994.  Dan l-iżvilupp 
industrijali u tan-negozju huwa ġġustifikat mis-sitwazzjoni ekonomika u soċjali attwali biex 
jingħata iktar investiment u biex jitwaqqfu negozji ġodda fiż-żona.

Huwa importanti li wieħed jinnota li d-dikjarazzjoni tal-Kunsill Lokali msemmija hawn fuq 
tipprevedi fażi ta’ konsultazzjoni pubblika u tiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li dan il-pjan il-
ġdid se jiġi sottomess għal stima ambjentali strateġika qabel ma jiġi adottat mill-awtoritajiet 
kompetenti.

Billi l-proċess tal-approvazzjoni għal dan il-pjan għadu għaddej, il-Kummissjoni ma tista’ 
ssib l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE fuq il-bażi tal-elementi ppreżentati 
f’din il-petizzjoni u, għaldaqstant, f’dan l-istadju ma tista’ tittieħed l-ebda azzjoni 
addizzjonali.

Fl-aħħar nett, wieħed għandu jinnota li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa biex 
tintervieni fir-rigward tal-possibilità li jinbidel l-użu tal-art.  Din il-kwistjoni hija koperta mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru. Jekk il-petizzjonanta tixtieq tikkontesta dan, hija għandha 
tagħmel użu mill-mezzi ta’ rimedju pprovduti skont il-liġi Portugiża.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni ma tistax 
tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE f’dan il-każ.


