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Tárgy: Paulo Monteiro portugál állampolgár által benyújtott 0545/2011. számú 
petíció Angra do Heroísmóban (Ilha Terceira, Azori-szigetek, Portugália) egy 
tengerjáró hajókat kiszolgáló kikötőnek a „Parque Arqueológico 
Subaquático” (egy víz alatti régészeti park) területén történő megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója víz alatti régész, az Azori-szigetek víz alatti régészeti chartájának 
szerzője, 1995 és 1999 között az Angra do Heroísmó-i öbölben (Azori-szigetek) folytatott 
állagmegőrzési és ásatási munkálatok felelős munkatársa. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy akadályozza meg egy tengerjáró hajókat szolgáló kikötő építését 
az Angra do Heroísmó-i öbölben közvetlenül Porto das Pipas mellett, a tenger alatti régészeti 
park kellős közepén, ahol 74 történelmi jelentőségű hajótörés történt. E terület épsége 
megőrzendő a tenger alatti régészeti tanulmányok és kutatások érdekében. A petíció 
benyújtójának állítása szerint eddig mindössze 13 régészeti lelőhelyet azonosítottak. A petíció 
benyújtója rámutat továbbá arra, hogy létezik a folyamatban lévő régészeti feltárásokat 
veszélyeztető tevékenységeket tiltó jogszabály. Az azori-szigeteki regionális kormányzat 
ennek ellenére jóváhagyta a tengerjáró hajókat kiszolgáló említett kikötő megépítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A Bizottság észrevételei
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A petíció vizsgálata után a Bizottság szükségesnek ítélte a portugál hatóságok meghallgatását 
az ügyben, különösképp az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK irányelvvel és a 2003. május 26-i 2003/35/EK 
irányelvvel módosított 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelvből fakadó kötelezettségek 
fényében.

A Bizottság a portugál hatóságoktól kapott válasz alapján fog dönteni arról, hogy milyen 
intézkedésekre lesz szükség.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. március 16.

A kikötői projekt kidolgozása során az Azori-szigetek regionális kormányzata különös 
figyelmet szentelt az Angra do Heroísmó-i víz alatti régészeti lelőhely védelmének és a 
vonatkozó regionális jogszabályok tiszteletben tartásának. Ennek kapcsán víz alatti
feltárásokat végeztek annak érdekében, hogy megállapítsák a védelemre szoruló területek 
határait, majd a projektet környezetvédelmi hatásvizsgálatnak vetették alá. A vizsgálat 
eredményeit ezenkívül a nyilvánosság elé bocsátották. A portugál hatóságok szerint egyelőre 
a projekt végrehajtásának a kezdeti szakaszában járnak. Az e szakasz során megvizsgált 
alternatív helyszíneket a projekt várható eredményessége és a költségek közti arány 
figyelembevételével elvetették. A projektet környezetvédelmi hatásvizsgálatnak vetik alá, 
amit egy újabb nyilvános konzultáció, majd utólagos értékelés követ (melynek célja a 
későbbiekben elfogadandó enyhítő intézkedések végrehajtásának vizsgálata lesz). 

A fentiek fényében a Bizottság véleménye az, hogy nem indokolt a közösségi rendelkezések, 
különösen az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelv1 megsértését feltételezni.
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