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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0545/2011 af Paulo Monteiro, portugisisk statsborger, om 
opførelsen af en krydstogtsterminal i den undervandsarkæologiske park i 
Angra do Heroísmo på øen Terceira, Azorerne, Portugal

1. Sammendrag

Andrageren er undervandsarkæolog, ophavsmand til det undervandsarkæologiske kort over 
Azorerne og medansvarlig for kampagnerne for at beskytte og udgrave bugten ved Angra do 
Heroísmo, Azorerne, fra 1995 til 1999. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe 
ind for at forhindre opførelsen af en krydstogtsterminal, der skal anlægges op ad Porto das 
Pipas i Angra do Heroísmo midt i den undervandsarkæologiske park, hvor der er sket mere 
end 74 historiske skibbrud, hvorfor den anses for at være en lokalitet, der skal bevares med 
henblik på studier af og forskning i maritim arkæologi. Ifølge andrageren er der indtil videre 
kun identificeret 13 arkæologiske lokaliteter. Endvidere oplyser andrageren, at der findes 
lovgivning, som forhindrer, at den pågældende lokalitet udsættes for nogen indgreb, der kan 
forstyrre de igangværende arkæologiske undersøgelser. På trods heraf har Azorernes 
lokalregering godkendt opførelsen af nævnte krydstogtsterminal.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Kommissionens bemærkninger

Efter at have undersøgt andragendet fandt Kommissionen det nødvendigt at indhente 
oplysninger fra de portugisiske myndigheder om situationen, især på baggrund af 
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forpligtelserne i henhold til direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. 
marts 1997 og ved direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003.

Kommissionen beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes, efter modtagelsen af de 
portugisiske myndigheders svar."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. marts 2012.

Som led i udviklingen af terminalprojektet, har den regionale regering lagt særlig vægt på 
beskyttelsen af det undervandsarkæologiske område i Angra da Heroísmo og overholdelse af 
den regionale lovgivning på dette område. I denne forbindelse har projektet gennemgået en 
miljøkonsekvensanalyse indledt med undervandsarkæologiske undersøgelser for at definere 
de geografiske områder, som bør bevares.  Desuden indgik undersøgelsen i en offentlig 
høring.  I henhold til de portugisiske myndigheder, er projektet stadig i en indledende fase. De 
alternative lokaliteter, som blev analyseret i denne fase, blev afvist på grund af en 
cost/benefit-analyse. Projektet skal derefter være genstand for en miljøkonsekvensanalyse, en 
ny offentlig høring og en efterfølgende evaluering (for at analysere gennemførelsen af de 
kompenserende foranstaltninger, der skal træffes). 

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at der ikke er grundlag for at fastslå en 
overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne, og navnlig direktiv 2011/92/EU af 13. december 
20111 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.
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