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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0545/2011, του Paulo Monteiro, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή 
του υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου στην Angra do Heroísmo, στο νησί 
Terceira στις Αζόρες της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αρχαιολόγος υποθαλάσσιων περιοχών, ο οποίος εκπόνησε τον 
υποθαλάσσιο αρχαιολογικό χάρτη των Αζόρων και ένας από τους συνεπικεφαλής των 
εκστρατειών προστασίας και εκτέλεσης ανασκαφών στον κόλπο Angra do Heroísmo των 
Αζόρων από το 1995 έως το 1999. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει προκειμένου να αποτραπεί η κατασκευή ενός τερματικού σταθμού 
κρουαζιερόπλοιων πλησίον του Porto das Pipas, στην Angra do Heroísmo, εντός του 
υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου, στο οποίο συνέβησαν περισσότερα από 74 ιστορικά 
ναυάγια. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω χώρος πρέπει να προστατευτεί χάριν της μελέτης και της 
έρευνας της υποθαλάσσιας αρχαιολογίας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εντοπιστεί μόνο 13 αρχαιολογικοί χώροι. Επισημαίνει, επίσης, ότι η ισχύουσα νομοθεσία 
προστατεύει τον εν λόγω χώρο από διεισδύσεις που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για τις 
υπό εξέλιξη αρχαιολογικές έρευνες, Ωστόσο, η περιφερειακή κυβέρνηση των Αζόρων 
ενέκρινε το υπό εξέταση σχέδιο κατασκευής ενός τερματικού σταθμού κρουαζιερόπλοιων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής



PE478.583v02-00 2/2 CM\896404EL.doc

EL

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την αναφορά, έκρινε απαραίτητο να απευθύνει ερωτήσεις προς τις 
πορτογαλικές αρχές σχετικά με την κατάσταση αυτή, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ της 3ης Μαρτίου 1997 και από 
την οδηγία 2003/35/ΕΚ της 26ης Μαΐου 2003.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με το ποια μέτρα είναι απαραίτητο να ληφθούν αφού 
λάβει την απάντηση των πορτογαλικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου κατασκευής του τερματικού σταθμού, η 
περιφερειακή κυβέρνηση των Αζόρων επέστησε την προσοχή ιδιαίτερα στην προστασία του 
υποθαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου της Angra da Heroísmo, καθώς και στην ισχύουσα 
περιφερειακή νομοθεσία ως προς το ζήτημα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο αποτέλεσε 
αντικείμενο μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού προηγήθηκαν εργασίες 
σχετικές με την υποθαλάσσια έρευνα προκειμένου να καθορισθούν οι γεωγραφικές περιοχές 
που κρίνονται διατηρητέες. Επιπροσθέτως, η μελέτη υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 
Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, το έργο βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Οι 
εναλλακτικές τοποθεσίες που εξετάσθηκαν στην παρούσα φάση απορρίφθηκαν λόγω της 
λειτουργικότητας/ κόστους του σχεδίου. Το σχέδιο θα αποτελέσει στη συνέχεια αντικείμενο 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νέας δημόσιας διαβούλευσης και 
μεταγενέστερης αξιολόγησης (με σκοπό την εξέταση της εφαρμογής των μέτρων μετριασμού 
που πρόκειται να αποφασιστούν). 

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι δεν στοιχειοθετείται η βάση για να 
διαπιστωθεί παράβαση των κοινοτικών διατάξεων, ειδικότερα της οδηγίας 2011/92/ΕΕ της 
13ης Δεκεμβρίου 20111, σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
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