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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1136/2019, którą złożył Simon Witt (Niderlandy), w imieniu 
Surfrider Foundation Europe, w sprawie przedłużenia falochronu w Leixões w 
Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje decyzję władz lokalnych w sprawie przedłużenia o kolejne 
300 m istniejącego falochronu w Porto de Leixões. Twierdzi on, że jest to sprzeczne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, że będzie miało znaczny negatywny wpływ na jakość wody i 
uprawianie sportów wodnych oraz pośrednio na lokalną gospodarkę. Ponadto składający 
petycję twierdzi, że w ocenie oddziaływania na środowisko brakuje istotnych danych 
dotyczących jakości wody.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 6 marca 2020 r.Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uwagi Komisji

Komisja zbadała fakty przedstawione przez składającego petycję w kontekście obowiązującego 
prawodawstwa UE. 

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)1 wymaga, aby przed 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21, zmieniona 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., Dz.U. L 
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wydaniem zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów wymienionych w załączniku II do 
tej dyrektywy państwa członkowskie określiły potrzebę przeprowadzenia oceny ich wpływu na 
środowisko na podstawie indywidualnej analizy każdego przedsięwzięcia bądź uprzednio 
ustalonych progów lub kryteriów. Projekty dotyczące „prac nabrzeżnych w celu zwalczania 
erozji i prac na morzu prowadzących do zmiany wybrzeża morskiego poprzez budowę, na 
przykład, grobli, mol, pirsów, oraz pozostałych prac na morzu służących ochronie wybrzeża” 
wymieniono w punkcie 10 lit. k) załącznika II do ww. dyrektywy. Aby umożliwić wysoki 
poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, w ocenie oddziaływania na środowisko 
określa się, opisuje i ocenia we właściwy sposób bezpośredni i pośredni znaczący wpływ 
przedsięwzięcia dla szeregu czynników2, z wyłączeniem tych o charakterze społeczno-
gospodarczym.

Choć z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że władze portugalskie 
wywiązały się z zobowiązań wynikających z ww. przepisów dyrektywy OOŚ, składający 
petycję wyraża obawy co do jakości OOŚ przeprowadzonej w związku z proponowanym 
przedłużeniem falochronu. Składający petycję twierdzi w szczególności, że pominięto w niej 
istotne dane dotyczące jakości wody. W tym kontekście Komisja zauważa, że zgodnie z 
dyrektywą OOŚ obywatele mają dostęp do sądowych lub administracyjnych procedur 
odwoławczych w celu kwestionowania materialnej lub proceduralnej zgodności decyzji, 
działań lub zaniechań, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących udziału społeczeństwa. 

Wniosek

Komisja uważa, że środki dochodzenia roszczeń dostępne na szczeblu krajowym stanowią 
najbardziej odpowiedni mechanizm rozwiązania kwestii poruszonych przez składającego 
petycję. W tych okolicznościach Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań 
następczych w związku z przedmiotową petycją.

124 z 25.4.2014, s. 1–18.
2 Wymienione w art. 3 ust. 1 dyrektywy (między innymi: ludzie, fauna i flora oraz zdrowie 
ludzi; różnorodność biologiczna; grunty, gleby, woda, powietrze, klimat i krajobraz; dobra 
materialne, dziedzictwo kulturowe i krajobraz).


