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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0545/2011, внесена от Paulo Monteiro, с португалско 
гражданство, относно изграждането на терминал за круизни лайнери в 
областта на подводния археологически парк Angra do Heroísmo, остров 
Терсейра, Азорски острови, Португалия 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е подводен археолог, който е съставил подводна 
археологическа карта на Азорските острови и е отговарял съвместно с други лица за 
кампаниите за опазване и провеждане на разкопки в залива на Angra do Heroísmo на 
Азорските острови в периода 1995—1999 г. Вносителят призовава Европейския 
парламент да се намеси, за да предотврати изграждането на терминал за круизни 
лайнери в непосредствена близост до старото пристанище Porto das Pipas в градчето 
Angra do Heroísmo. Зоната попада в рамките на подводния археологически парк, където 
се намират над 74 исторически останки от потънали кораби. Затова тази област трябва 
да запазена за научна и изследователска дейност в областта на морската археология. 
Вносителят твърди, че до този момент са идентифицирани едва 13 археологически 
обекта. От друга страна, той посочва, че съществува законодателство, което защитава 
тази област от намеси, които биха могли да навредят на текущи археологически 
проучвания. Въпреки това областната управа на Азорските острови е одобрила 
въпросния проект за строеж на терминал за круизни лайнери.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.
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Наблюдения на Комисията

След анализа на петицията Комисията счете за необходимо да отправи запитване към 
португалските органи относно ситуацията, по-специално в контекста на задълженията, 
произтичащи от Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 година относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 97/11/ЕО от 3 март 1997 г. и с Директива 2003/35/ЕО от 26 май 2003 г.

Комисията ще реши какви мерки е необходимо да се вземат, след като получи отговора 
на португалските органи.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 16 март 2012 г.

В рамките на разработването на проекта за терминала, регионалната управа на 
Азорските острови е отдала особено значение на запазването на подводния 
археологически обект Angra da Heroísmo и на зачитането на регионалното 
законодателство в тази област.  В това отношение проектът е бил обект на проучване на 
въздействието върху околната среда, предшествано от подводни проучвателни работи, 
така че да се определят географските райони, които трябва да бъдат запазени. Освен 
това проучването е било обект и на обществена консултация. Пак според португалските 
органи проектът е още в предварителна фаза. Алтернативните местоположения, 
анализирани през тази фаза, са били отхвърлени предвид съотношението оперативна 
пригодност/цена на проекта. Впоследствие проектът ще бъде подложен на оценка на 
въздействието върху околната среда, на нова обществена консултация и последваща 
оценка (предназначена да анализира изпълнението на мерките за смекчаване, които 
бъдат приети). 

Предвид гореизложеното Комисията е на мнение, че не съществуват основания за 
установяване на нарушение на общностните разпоредби, и по-специално на Директива 
2011/92/ЕС от 13 декември 2011 година1 относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда.

                                               
1 ОВ L 026, 28.1.2012 г., стр.1-21.


