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Suġġett: Petizzjoni 0367/2009, imressqa minn Helena Isabel Coelho, ta’ nazzjonalità 
Portugiża, dwar il-proġett tal-awtostrada ‘Douro Litoral’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għall-proġett tal-awtostrada Douro Litoral u tenfasizza li l-akkwist 
obbligatorju relatat f’Aguiar de Sousa (Porto) jikkostitwixxi numru ta’ ksur tar-regoli 
ambjentali attwali, inkluż it-tniġġis tal-ilma tax-xorb u l-qerda tal-ambjent naturali. Ladarba l-
petizzjonanta diġà ressqet l-ilment tagħha, mingħajr suċċess, quddiem il-Ministeru għall-
Ambjent Portugiż, hija titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqajjem ċertu tħassib fir-rigward ta’ taqsima tal-proġett tal-awtostrada Douro 
Litoral, fir-Reġjun Norte, il-Portugall.

Il-petizzjonanta tibża’ li dan il-proġett tat-triq se jaffettwa l-proprjetà tagħha. Jidher li x-xiri 
obbligatorju tal-art tagħha favur il-konċessjonarju huwa previst għall-proġett tal-awtostrada 
2 – A32/A41 f’Aguiar de Sousa, fil-muniċipju ta’ Paredes. Il-petizzjonanta ssemmi l-impatt 
negattiv tal-awtostrada proġettata fuq l-ambjent, b’mod partikolari fuq il-fawna, il-flora, l-art 
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ikkultivata u l-akkomodazzjoni. Hi tenfasizza l-eżistenza ta’ alternattivi possibbli b’inqas 
ħsara ambjentali u soċjali.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw l-informazzjoni li ngħatat mill-petizzjonanta fid-dawl 
tal-liġi tal-UE li tista’ tiġi applikata għal dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tagħmel dispożizzjonijiet biex issir EIA għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati. Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li 
dejjem għandhom ikunu suġġetti għal proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II, fejn l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw, permezz ta’ eżami każ b’każ, u/jew limiti minimi jew 
kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ traspożizzjoni, jekk il-proġett għandux ikun 
suġġett għal EIA.

Ta’ min jiġi nnutat li l-proġetti tal-awtostrada huma inklużi fil-punt 7 b) tal-Anness I tad-
Direttiva u għalhekk EIA hija mandatorja.

Il-proċedura EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jkunu identifikati u evalwati 
qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti. Il-pubbliku jista’ jagħti l-
opinjoni tiegħu u għandhom jitqiesu l-konsultazzjonijiet kollha. Il-pubbliku għandu jiġi 
infurmat ukoll dwar il-kontenut tal-kunsens għall-iżvilupp.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-proġett “Douro Litoral” huwa proġett ġdid ta’ 
awtostrada bi ħlas fiż-żona metropolitana Porto ħdejn ix-Xmara Douro. Dan jinvolvi l-bini ta’ 
triq ta’ 129 km skont ftehima dwar disinn, bini, finanzi, u operazzjoni, li 76.5 km minnha 
jkunu bi ħlas.

Il-promotur ta’ dan il-proġett huwa l-Istitut pubbliku għall-Infrastruttrui tat-Toroq (Instituto 
de Infra-estruturas Rodoviárias), li huwa tal-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, it-Trasport u 
l-Komunikazzjoni. Il-konsorzju rebbieħ ta’ din il-konċessjoni jissejjaħ “Auto-Estradas do 
Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Huwa importanti li jiġi nnutat li dan il-proġett ta’ awtostrada kien suġġett għal proċedura EIA, 
li saret minn Novembru 2002 sa Lulju 2003, inkluża fażi ta’ konsultazzjoni pubblika, l-analiżi 
ta’ alternattivi, l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ korrezzjoni u ta’ mitigazzjoni, eċċ. L-Istima EIA 
(DIA) tat-taqsima tar-rotta msemmija f’din il-Petizzjoni ġiet adottata f’Lulju 2003. Skont il-
leġiżlazzjoni Portugiża li tittrasponi d-Direttiva EIA, il-konklużjonijiet tal-monitoraġġ u s-
segwitu tal-miżuri differenti previsti bħala riżultat tal-EIA huma inklużi fir-rapport imsejjaħ 
RECAPE.

                                               
1 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE (ĠU L 073, 
14.03.1997), id-Direttiva 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.06.2003) u d-Direttiva 2009/31/KE (ĠU L 140, 
05.06.2009)
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Ir-rapport RECAPE ta’ dan il-proġett, bid-data 2008, jista’ jiġi kkonsultat permezz tal-Internet 
fuq il-paġna tal-Web tal-Aġenzija Portugiża għall-Ambjent (Agência Portuguesa do 
Ambiente) dwar il-proċeduri EIA.

Għandu jiġi enfasizzat li l-pjan ta’ proġett u l-għażla ta’ alternattiva speċifika jibqgħu fir-
responsabilità tal-Istat Membru kkonċernat, li għandu jiżġura l-konformità mal-leġiżlazzjoni 
relevanti tal-UE.

Għandu jiġi enfasizzat ukoll li r-responsabilità għall-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-UE 
taqa’ primarjament fil-kompetenza tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
setgħa skont it-Trattat li tissostitwixxi l-awtoritajiet tal-Istati Membri fl-attivitajiet ta’ ppjanar 
u d-deċiżjonijiet tagħhom, pereżempju, dwar l-awtorizzazzjoni ta’ dan il-proġett ta’ 
awtostrada.

Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, l-eżami tal-informazzjoni disponibbli ma jippermetti l-
identifikazzjoni tal-ebda ksur tad-Direttiva EIA f’dan il-każ.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-esproprjazzjoni ta’ proprjetà privata u l-istabbiliment ta’ 
kumpens ekonomiku adegwat, għandu jiġi nnutat li dawn huma kwistjonijiet li ma jaqgħux 
fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE, u għalhekk il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
setgħa biex tintervieni. Il-kwistjonijiet imsemmija mill-petizzjonanta f’dan ir-rigward huma 
koperti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat. Jekk il-petizzjonanta tixtieq 
tikkontestahom, hi għandha tuża l-mezzi ta’ rimedju pprovduti skont il-liġi Portugiża.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni, f’dan il-każ, ma tista’ tidentifika l-
ebda ksur ta’ liġi ambjentali tal-UE.


