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Temats: Lūgumraksts Nr. 1136/2019, ko Eiropas sērfotāju fonda (Surfrider Foundation 
Europe) vārdā iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Simon Witt, par mola 
pagarināšanu Leišoižā (Leixões), Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēršas pret vietējās pašvaldības iestāžu lēmumu vēl par 300 metriem 
pagarināt esošo Leišoižas ostas (Porto de Leixões) molu. Viņš apgalvo, ka tas ir pretrunā 
ilgtspējīgai attīstībai, ka tas būtiski negatīvi ietekmēs ūdens kvalitāti un nodarbošanos ar 
ūdenssportu un netieši ietekmēs arī vietējo ekonomiku. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka ietekmes uz vidi novērtējumā trūkst svarīgu datu par ūdens kvalitāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Komisijas apsvērumi

Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja minētos faktus, ņemot vērā piemērojamo ES 
regulējumu. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvā1 ir noteikts, ka pirms attīstības atļaujas 
piešķiršanas tās II pielikumā uzskaitītajiem projektiem dalībvalstis nosaka, vai ir jāveic 
novērtējums par to ietekmi uz vidi, izskatot katru gadījumu atsevišķi vai izmantojot iepriekš 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Dokuments attiecas uz EEZ), (OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.), 
kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/52/ES, OV L 124, 
25.4.2014., 1.–18. lpp.
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noteiktus limitus vai kritērijus. “.. darba krastā, lai novērstu eroziju, un piejūras darbu, ar kuriem 
var pārveidot krastu, uzbūvējot, piemēram, dambjus, molus, aizsprostus, un citu jūras 
aizsardzības darbu” projekti ir uzskaitīti direktīvas II pielikuma 10. punkta k) apakšpunktā. Lai 
veicinātu augstu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni, ietekmes uz vidi novērtējums 
pienācīgā veidā nosaka, raksturo un novērtē attiecīgā projekta tiešo un netiešo būtisko ietekmi 
uz vairākiem faktoriem2, izņemot sociālekonomiska rakstura faktorus.

Lai gan lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka Portugāles iestādes ir 
izpildījušas savas saistība, kas ir noteiktas iepriekš minētajos IVN direktīvas noteikumos, 
lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ierosinātā ūdens kontroles būves pagarinājuma IVN 
kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzējs, piemēram, apgalvo, ka trūkst svarīgu datu par ūdens 
kvalitāti. Šajā sakarā Komisija norāda, ka IVN direktīvā ir paredzētas iespējas izmantot tiesas 
vai administratīvās pārskatīšanas procedūras, kuras veicot, var apstrīdēt tādu lēmumu, darbību 
vai bezdarbības likumību, attiecībā uz kuriem ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka valsts līmenī pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir vispiemērotākais 
mehānisms, ar kura palīdzību var risināt lūgumraksta iesniedzēja izvirzītos jautājumus. Ņemot 
vērā izklāstītos apstākļus, Komisijai nodoma turpināt šajā lūgumrakstā izklāstīto jautājumu 
risināšanu nav.

2 Uzskaitīti ir direktīvas 3. panta 1. punktā (cita starpā ietekmi uz): cilvēku, faunu un floru, kā arī cilvēku 
veselību, bioloģisko daudzveidību, zemi, augsni, ūdeni, gaisu, klimatu un ainavu, materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu).


