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Tárgy:  Simon Witt holland állampolgár által a Surfrider Foundation Europe nevében 
benyújtott 1136/2019. számú petíció Leixõesban (Portugália) egy móló 
meghosszabbításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a helyi hatóságok azon döntését, hogy Porto de Leixões 
meglévő mólóját további 300 méterrel meghosszabbítják. Úgy véli, hogy ez ellentétes a 
fenntartható fejlődéssel, jelentős negatív hatást fog gyakorolni a vízminőségre és a vízi 
sportok űzésére, és ebből következően a helyi gazdaságra. A petíció benyújtója továbbá azzal 
érvel, hogy a környezeti hatásvizsgálatból hiányoznak a vízminőségre vonatkozó fontos 
adatok.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2020. március 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2020. április 28.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság az alkalmazandó uniós jogszabályok fényében megvizsgálta a petíció benyújtója 
által felhozott tényeket. 

A környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelv1 előírja, hogy a II. mellékletben felsorolt 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve1 (2011. december 13.) az egyes köz- 
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról EGT-vonatkozású szöveg 
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projektek engedélyezése előtt a tagállamoknak eseti vizsgálat vagy korábban megállapított 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján meg kell határozniuk a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésének szükségességét. Az „erózió ellen védő tengerparti művek és a tengerben létesített 
műtárgyak, amelyek például védőgát, kikötőgát, móló vagy más parti védelmi művek építésével 
alkalmasak a tengerpart módosítására” irányuló projekteket az irányelv II. melléklete 10. 
pontjának k) alpontjában sorolják fel. A környezet és az emberi egészség magas szintű 
védelméhez való hozzájárulás érdekében a környezeti hatásvizsgálat megfelelő módon 
azonosítja, leírja és értékeli a projekt által számos tényezőre gyakorolt közvetlen és közvetett 
jelentős hatásokat2, a társadalmi-gazdasági jellegűeket nem beleértve.

Míg a petíció benyújtója által szolgáltatott információk azt mutatják, hogy a portugál hatóságok 
eleget tettek a KHV-irányelv fenti rendelkezései szerinti kötelezettségeiknek, a petíció 
benyújtója aggodalmát fejezi ki a javasolt mólóbővítéssel kapcsolatban végzett KHV 
minőségével kapcsolatban. A petíció benyújtója különösen azt állítja, hogy hiányoznak a 
vízminőségre vonatkozó fontos adatok. E tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy a KHV-
irányelv hozzáférést biztosít a bírósági vagy közigazgatási felülvizsgálati eljárásokhoz a 
határozatok, jogi aktusok és mulasztások jogszerűségének vitatása céljából, a nyilvánosság 
részvétele mellett. 

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök jelentik 
a legmegfelelőbb mechanizmust a petíció benyújtója által felvetett kérdések kezelésére. A fenti 
körülményekre tekintettel a Bizottság a továbbiakban nem kívánja nyomon követni a petícióban 
foglalt ügyeket.

(HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.), módosítva a 2014. április 16-i 2014/52/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által, HL L 124., 2014. , 1–18. o.
2 Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében felsoroltak (többek között: az emberek, az állat- 
és növényvilág, valamint az emberi egészség; biodiverzitás; föld, talaj, víz, levegő, éghajlat és 
táj; anyagi javak, kulturális örökség és táj).


