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Θέμα: Αναφορά 1136/2019, του Simon Witt, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Surfrider Foundation Europe», σχετικά με την επέκταση ενός 
κυματοθραύστη στο Leixões της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την απόφαση των τοπικών αρχών να επεκτείνουν τον υφιστάμενο 
κυματοθραύστη του Porto de Leixões για άλλα 300 μέτρα. Υποστηρίζει ότι αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα 
των υδάτων και στην άσκηση των θαλάσσιων αθλημάτων, καθώς και έμμεσα στην τοπική 
οικονομία. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στερείται 
σημαντικών δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του νερού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Απριλίου 2020

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει εξετάσει τα στοιχεία που κατέθεσε ο αναφέρων όσον αφορά την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)1, πριν από 

1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον – Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, (ΕΕ 
L 26 της 28.1.2012, σ. 1-21), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του 
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τη χορήγηση άδειας για έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν την ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον μέσω 
κατά περίπτωση εξέτασης ή βάσει προκαθορισμένων κατώτατων ορίων ή κριτηρίων. Τα 
«παράκτια έργα για την καταπολέμηση της διάβρωσης και τα ενδοθαλάσσια έργα που 
παρέχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, π.χ. με την κατασκευή αναχωμάτων, μόλων, 
λιμενοβραχιόνων και άλλων έργων προστασίας από τη θάλασσα» απαριθμούνται στο σημείο 
10 στοιχείο ια) του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας. Προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και του ανθρώπου, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί δεόντως τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις 
ενός έργου βάσει μιας σειράς παραγόντων2, στους οποίους δεν συγκαταλέγονται παράγοντες 
κοινωνικοοικονομικής φύσεως.

Παρόλο που βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο αναφέρων προκύπτει ότι οι πορτογαλικές 
αρχές έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ, 
εντούτοις ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την ποιότητα της ΕΠΕ που 
διεξήχθη για την προτεινόμενη επέκταση του κυματοθραύστη. Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι η 
ΕΠΕ στερείται σημαντικών δεδομένων αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οδηγία ΕΠΕ παρέχει πρόσβαση σε διαδικασίες 
δικαστικής ή διοικητικής επανεξέτασης για την αμφισβήτηση της νομιμότητας αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας για τη συμμετοχή του 
κοινού. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο μέσα έννομης προστασίας αποτελούν 
τον πλέον κατάλληλο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρει ο 
αναφέρων. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προτίθεται να δώσει περαιτέρω συνέχεια στην 
παρούσα αναφορά.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, (ΕΕ L 124 της 
25.4.2014, σ. 1-18).
2 Απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (μεταξύ άλλων: ο άνθρωπος, η 
πανίδα και η χλωρίδα· η βιοποικιλότητα· το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, το κλίμα και το τοπίο· 
τα υλικά αγαθά, η πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο).


