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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1136/2019, внесена от Симон Вит, с нидерландско 
гражданство, от името на Surfrider Foundation Europe, относно 
удължаването на вълнолома в Лейшоеш, Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва решението на местните органи да удължат 
съществуващия вълнолом на пристанище Лейшоеш с още 300 м. Той твърди, че това 
противоречи на устойчивото развитие и че ще има значително отрицателно въздействие 
върху качеството на водата и практикуването на водни спортове и непряко върху 
местната икономика. Освен това вносителят на петицията твърди, че в оценката на 
въздействието върху околната среда липсват важни данни относно качеството на 
водата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 март 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 април 2020 г.

Забележки на Комисията

Комисията разгледа фактите, представени от вносителя на петицията, в контекста на 
приложимото законодателство на ЕС. 

Съгласно Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)1, преди 

1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (текст от значение за ЕИП), (OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21), изменена 
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даване на разрешение за осъществяване на проекти, изброени в приложение II към нея, 
държавите членки определят необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
им върху околната среда чрез разглеждане на всеки конкретен случай или чрез 
предварително определени прагове или критерии. Проектите за „крайбрежни дейности 
за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата 
линия, като изграждане на диги, вълноломи, насипи и други защитни съоръжения“, са 
изброени в точка 10, буква к) от приложение II към директивата. За да допринесе за 
висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, оценката на 
въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин 
прякото и непрякото значително въздействие на даден проект върху редица фактори2, 
без да се включват тези от социално-икономически характер.

Въпреки че информацията, предоставена от вносителя на петицията, показва, че 
португалските органи са изпълнили задълженията си съгласно горепосочените 
разпоредби на Директивата за ОВОС, вносителят на петицията изразява загриженост 
относно качеството на извършената оценка на въздействието върху околната среда във 
връзка с предложеното удължаване на вълнолома. Вносителят на петицията твърди по-
специално, че в оценката липсват важни данни относно качеството на водата. Поради 
това Комисията отбелязва, че Директивата за ОВОС предоставя достъп до процедури за 
съдебен или административен контрол за оспорване на законосъобразността на решения, 
действия или пропуски, които са предмет на публично участие. 

Заключение

Комисията счита, че средствата за правна защита, които са на разположение на 
национално равнище, представляват най-подходящият механизъм за разглеждане на 
въпросите, повдигнати от вносителя на петицията. При тези обстоятелства Комисията не 
възнамерява да предприема по-нататъшни действия във връзка с тази петиция.

с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., 
(ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1 – 18).
2 Изброени в член 3, параграф 1 от директивата (наред с другото: хората, фауната и 
флората и човешкото здраве; биологичното разнообразие; земята, почвата, водата, 
въздуха, климата и ландшафта; материалните активи, културното наследство и 
ландшафта).


