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Comisia pentru petiții

11.5.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0367/2009, adresată de Helena Isabel Coelho, de cetățenie 
portugheză, privind proiectul autostrăzii „Duoro Litoral”

1. Rezumatul petiției

Petiționara se referă la proiectul autostrăzii „Douro Litoral” și subliniază că exproprierile 
conexe de la Aguiar de Sousa (Porto) comportă mai multe încălcări ale normelor de mediu în 
vigoare, inclusiv poluarea apei potabile și distrugerea habitatelor. Întrucât petiționara a apelat 
deja fără succes la Ministerul Mediului din Portugalia, aceasta solicită intervenția 
Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiția

Petiționara își exprimă îngrijorarea în legătură cu un tronson al proiectului autostrăzii „Douro 
Litoral” din regiunea Norte, Portugalia.

Petiționara se teme că acest proiect rutier îi va afecta proprietatea. Se pare că, pentru proiectul 
autostrăzii 2 - A32/A41 de la Aguiar de Sousa, din municipalitatea Paredes, este prevăzută 
exproprierea terenului său în favoarea concesionarului. Petiționara atrage atenția asupra 
impactului negativ al proiectului autostrăzii asupra mediului, în special asupra faunei, florei, 
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terenului arabil și locuințelor. Aceasta subliniază existența altor alternative posibile care 
prezintă daune sociale și de mediu mai mici.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționară în lumina dreptului 
comunitar care s-ar aplica în cazul de față.

Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau EIM) prevede realizarea unei EIM pentru anumite proiecte 
publice și private. Directiva EIM face distincția între așa-numitele proiecte din anexa I, care 
trebuie întotdeauna să fie supuse unei proceduri de EIM, și cele din anexa II, pentru care 
statele membre stabilesc, pe baza unei analize de caz sau pe baza pragurilor sau a criteriilor 
prevăzute de legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei EIM.

Ar trebui precizat faptul că proiectele de construcție de autostrăzi sunt incluse la punctul 7 b) 
din anexa I la directivă, prin urmare, este obligatorie o EIM.

Procedura de EIM garantează că, înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația, sunt 
identificate și evaluate consecințele proiectelor asupra mediului. Publicul își poate exprima 
opinia, iar toate consultările trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, publicul trebuie 
să fie informat în privința conținutului autorizației.

Potrivit informațiilor disponibile, proiectul „Douro Litoral” este un nou proiect de autostradă 
cu taxă din zona metropolitană Porto, în apropierea fluviului Douro. El presupune construcția 
a 129 de km de drum pe baza unui plan, structuri, finanțări și acord de funcționare, din care,
pentru 76,5 km se va percepe taxă.

Inițiatorul proiectului este Institutul public de Infrastructuri Rutiere (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), aparținând Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și 
Comunicațiilor. Consorțiul declarat câștigător pentru această concesiune este denumit „Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Este important de precizat faptul că acest proiect de autostradă a fost supus unei proceduri de 
EIM, efectuate în perioada noiembrie 2002 - iulie 2003, care a inclus faza unei consultări 
publice, analiza unor alternative, adoptarea unor măsuri de corecție și atenuare etc. Declarația 
EIM (DIM) privind tronsonul de drum la care se face referire în prezenta petiție a fost 
adoptată în iulie 2003. În conformitate cu legislația portugheză de transpunere a Directivei 
EIM, au fost incluse în raportul denumit RECAPE rezultatele monitorizării și acțiunile 
ulterioare diferitelor măsuri prevăzute ca urmare a evaluării impactului asupra mediului.

Raportul RECAPE al acestui proiect, datat 2008, poate fi consultat pe internet, pe pagina web 
a Agenției Portugheze de Mediu (Agência Portuguesa do Ambiente) în legătură cu procedurile 
de EIM.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
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Ar trebui subliniat că planul unui proiect și alegerea unei alternative specifice rămân în 
responsabilitatea statului membru în cauză, care trebuie să garanteze respectarea legislației 
UE în domeniu.

De asemenea, ar trebui accentuat faptul că responsabilitatea punerii în aplicare corecte a 
legislației UE revine în primul rând statelor membre. Prin tratat. Comisia nu se poate substitui 
autorităților statelor membre în planificarea activităților și în luarea deciziilor lor, de exemplu 
în legătură cu autorizarea acestui proiect de autostradă.

În lumina celor prezentate anterior și în urma examinării informațiilor disponibile, nu se poate 
identifica o încălcare a Directivei EIM în cazul de față.

În fine, referitor la exproprierea unei proprietăți private și stabilirea compensațiilor economice 
corespunzătoare, trebuie notat faptul că aceste chestiuni nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului UE, prin urmare, Comisia nu dispune de competențe pentru a interveni. Chestiunile 
reclamate de către petiționară în această privință sunt reglementate de legislația statului 
membru în cauză. În cazul în care intenționează să le conteste, petiționara ar putea să recurgă 
la căile de atac prevăzute de legislația portugheză.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației 
comunitare în materie de mediu în cazul de față.


