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alocarea terenurilor agricole industriei din regiunea din jurul localității 
Sinde Tábua din Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la decizia autorităților portugheze de a aloca industriei anumite 
regiuni din jurul localității Sinde Tábua, care au fost înainte terenuri agricole. Petiționara 
subliniază că acest lucru va duce la distrugerea mediului înconjurător și la crearea unei grave 
poluări fonice și a aerului. Mai mult, turismul local și calitatea vieții locuitorilor vor fi 
afectate. De asemenea, petiționara subliniază că autoritățile competente ar trebui să folosească 
alte zone industriale dezafectate (zone brownfield) în contextul proiectului de dezvoltare 
industrială respectiv și, întrucât ea consideră că în acest caz este vorba despre o încălcare a 
standardelor comunitare aplicabile în domeniul mediului, aceasta solicită Parlamentului 
European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționara își manifestă opoziția cu privire la schimbarea planificată a utilizării terenurilor, 
promovată de autoritățile municipale în municipalitatea Tábua, situată în districtul Coimbra, 
Centro Region, Portugalia.

Conform petiționarei, Consiliul Municipal Tábua intenționează să dezvolte o zonă comercială
și industrială în sectorul Sinde-Tábua, modificând scopul în care este utilizat terenul de la 
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unul agricol la unul industrial. Petiționara atrage atenția asupra faptului că acest plan va 
distruge mediul înconjurător al acestei zone și va provoca probleme de poluare fonică și a 
aerului. Aceasta subliniază faptul că vor fi afectate și turismul local și calitatea vieții 
populației din zonă. Petiționara consideră că această dezvoltare nu este necesară și că există 
alte locații alternative pe teritoriul municipalității.

În primul rând, trebuie reținut faptul că petiționara nu se referă la nicio posibilă încălcare a 
unei dispoziții anume a legislației comunitare din domeniul mediului.

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționară având în vedere legislația 
comunitară care ar fi aplicabilă în acest caz.

Trebuie reținut faptul că în funcție de caracteristicile planului sau ale proiectului în cauză, 
Directiva 2001/42/CE1 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului (cunoscută sub numele de Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau 
Directiva SEA) sau Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice sau private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și
Directiva 2003/35/CE4, (cunoscută sub numele de Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIA) se pot aplica în acest caz.

Obiectivul Directivei SEA este de a asigura identificarea și evaluarea consecințelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului, pe parcursul pregătirii acestora și înainte de adoptarea 
lor. Autoritățile publice și de mediu își pot exprima opinia și toate rezultatele sunt integrate și 
luate în considerare pe parcursul procedurii de planificare. După adoptarea planului sau a 
programului, publicul este informat cu privire la decizie și la modul în care aceasta a fost 
luată.

În principiu, planurile sau programele elaborate de autoritățile naționale, regionale sau locale 
pentru planificarea urbană și rurală sau pentru utilizarea terenurilor fac obiectul domeniului de 
aplicare a Directivei SEA. 

Pe de altă parte, Directiva 85/337/CEE astfel cum a fost modificată, prevede o serie de 
reglementări privind efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru anumite 
proiecte publice și private.

Directiva EIA stabilește o diferență între proiectele prezentate la anexa I, care trebuie să facă 
întotdeauna obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și proiectele 
prezentate la anexa II, în cazul cărora statele membre determină, prin intermediul unei analize 
de la caz la caz și/sau prin intermediul unor praguri sau criterii stabilite în legislația națională 
de transpunere, dacă proiectul va face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului. La
efectuarea unei analize de caz sau la stabilirea pragurilor sau criteriilor, se vor lua în 
considerare criteriile de selecție relevante, stabilite la anexa III la directivă. Acestea includ 
caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia și caracteristicile impactului potențial.

                                               
1  JO L 197, 21.7.2001.
2  JO L 175, 5.7.1985.
3  JO L 073, 14.3.1997.
4  JO L 156, 25.6.2003.
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Prin urmare, pentru proiectele incluse în anexa I, procedura EIA este obligatorie. Pentru 
proiectele incluse în anexa II, statele membre trebuie să determine, înainte de acordarea 
autorizării proiectului, dacă acestea ar putea avea efecte semnificative asupra mediului. Ar 
trebui reținut faptul că „proiectele de amenajare a zonelor industriale” sunt incluse la punctul 
10 litera a) din anexa II la Directiva EIA.

Petiționara a furnizat o copie a declarației aprobate de primarul municipalității Tábua 
referitoare la această „Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua”, care este planificată. 
Conform acestui document, intenția este de a adopta un plan detaliat (Plano de Pormenor) 
referitor la proiectul urban al municipalității (Plano Director Municipal) aprobat în 1994. 
Acest plan de amenajare a zonelor industriale și comerciale este justificat de situația 
economică și socială actuală și are în vedere primirea mai multor investiții și crearea de noi 
întreprinderi în zonă. 

Este important de remarcat faptul că declarația menționată anterior a Consiliului Municipal 
prevede o fază de consultări publice și subliniază faptul că acest plan nou va face obiectul
unei evaluări strategice de mediu înainte de adoptarea acestuia de către autoritățile 
competente. 

Întrucât procesul de aprobare a acestui plan este încă în desfășurare, Comisia nu poate 
identifica nicio dovadă a încălcării legislației comunitare din domeniul mediului, pe baza 
elementelor prezentate în cadrul acestei petiții și, prin urmare, nu se mai poate întreprinde 
nicio acțiune suplimentară la acest stadiu.

În fine, trebuie reținut faptul că Comisia nu deține competența de a interveni în ceea ce 
privește posibilele schimbări ale utilizării terenurilor. Acest aspect este acoperit de legislația 
statelor membre. În cazul în care petiționara dorește să conteste acest lucru, ar trebui să se 
folosească de căile de recurs puse la dispoziție de legislația portugheză.

Concluzie

În temeiul informațiilor furnizate de petiționară, Comisia nu poate identifica o încălcare a 
legislației comunitare din domeniul mediului în acest caz.


