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Subiect:  Petiția nr. 1136/2019, adresată de Simon Witt, de cetățenie neerlandeză, în 
numele Surfrider Foundation Europe, privind extinderea unui mol în Leixões, 
Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă decizia autorităților locale de a extinde molul existent în Porto de 
Leixões cu încă 300 de metri. El susține că acest proiect contravine dezvoltării durabile, că va 
avea un impact negativ major asupra calității apei, asupra practicării sporturilor nautice și, 
implicit, asupra economiei locale. În plus, petiționarul susține că din evaluarea impactului 
asupra mediului lipsesc informații importante privind calitatea apei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 martie 2020.Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 aprilie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia a examinat faptele prezentate de petiționar în contextul legislației UE aplicabile. 

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)1 prevede că, înainte de a acorda 
aprobarea de dezvoltare pentru proiectele enumerate în anexa II la directiva menționată, statele 

1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Text cu 
relevanță pentru SEE) – JO L 26, 28.1.2012, pp. 1-21, astfel cum a fost modificată de 
Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 – JO L 
124, 25.4.2014, p. 1-18.
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membre stabilesc dacă este necesar să se efectueze o evaluare a efectelor lor asupra mediului, 
printr-o examinare de la caz la caz sau în funcție de pragurile sau criteriile stabilite anterior. 
Proiectele pentru „lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime destinate 
modificării coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele și alte lucrări de protecție 
împotriva acțiunii mării” sunt enumerate la punctul 10 litera (k) din anexa II la directivă. Pentru 
a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, evaluarea impactului 
asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra unei serii de 
factori2, fără a-i include pe cei de natură socioeconomică.

Deși informațiile furnizate de petiționar indică faptul că autoritățile portugheze și-au îndeplinit 
obligațiile care le revin în temeiul dispozițiilor de mai sus ale Directivei EIM, petiționarul își 
exprimă îngrijorarea cu privire la calitatea evaluării impactului asupra mediului realizată pentru 
extinderea propusă a digurilor. Petiționarul susține, în special, că din această evaluare lipsesc 
date importante cu privire la calitatea apei. În acest sens, Comisia remarcă faptul că Directiva 
EIM permite accesul la căi de atac judiciare sau administrative pentru a contesta legalitatea 
deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care fac obiectul participării publicului. 

Concluzie

Comisia consideră că căile de atac disponibile la nivel național constituie mecanismul cel mai 
adecvat pentru a soluționa problemele ridicate de petiționar. În aceste condiții, Comisia nu 
intenționează să ia măsuri suplimentare în legătură cu această petiție.

2 Enumerați la articolul 3 alineatul (1) din directivă (inter alia: ființele umane, fauna și flora, 
populația și sănătatea umană, biodiversitatea, terenurile, solul, apa, aerul și clima, bunurile 
materiale, patrimoniul cultural și peisajul).


