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Tema: Peticija Nr. 0545/2011 dėl kruizinių laivų terminalo statybos Angros do 
Eroismo povandeninio archeologinio parko teritorijoje Azorų salyno 
Terseiros saloje (Portugalija), kurią pateikė Portugalijos pilietis Paulo 
Monteiro

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra povandeninės archeologijos specialistas, Azorų povandeninės 
archeologijos žemėlapio sudarytojas ir Angros do Eroismo įlankos (Azorų salos) apsaugos ir 
tyrinėjimų kampanijų 1995–1999 m. bendraautoris. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamentą imtis veiksmų ir užkirsti kelią kruizinių laivų terminalo, statomo prie Angros do 
Eroismo statinių uosto (port. Porto das Pipas), statybos darbams povandeninio archeologijos 
parko teritorijoje, kur yra nuskendę 74 istoriniai laivai. Taigi ši povandeninė vietovė turi būti 
išsaugota archeologiniams tyrinėjimams ir moksliniams tyrimams. Pasak peticijos pateikėjo, 
iki šiol buvo nustatyta tik 13 archeologinių vietovių. Be to, peticijos pateikėjas informuoja, 
kad galioja teisės aktai, pagal kuriuos draudžiami bet kokie darbai, kuriais galėtų būti 
pakenkta atliekamiems archeologiniams tyrinėjimams. Tačiau Azorų regiono valdžios 
institucijos patvirtino kruizinių laivų terminalo statybos projektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisijos pastabos
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Išnagrinėjusi peticiją Komisija mano, kad reikia pateikti klausimą Portugalijos valdžios 
institucijoms apie šią padėtį, ypač atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus 1985 m. birželio 
27 d. Direktyvoje 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeistoje 1997 m. kovo 3 d. Direktyva 97/11/EB ir 2003 m. gegužės 
26 d. Direktyva 2003/35/EB.

Gavusi Portugalijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija nuspręs, kokių priemonių reikia 
imtis.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Rengdamos terminalo projektą Azorų regioninės valdžios institucijos itin daug dėmesio 
skyrė Angros do Eroismo povandeninės archeologinės vietovės apsaugai ir laikėsi šios srities 
regioninių teisės aktų. Šiuo tikslu projektui buvo atlikti povandeninio žvalgymo darbai 
siekiant nustatyti saugotinas geografines vietoves, o paskui buvo atliktas poveikio aplinkai 
vertinimas. Be to, tyrimui surengtos viešos konsultacijos. Tačiau, pasak Portugalijos valdžios 
institucijų, projektas įstrigęs pradiniame etape. Šiame etape nagrinėtas alternatyvios vietos 
nustatymas buvo nukeltas atsižvelgiant į veikimo sistemos ir projekto kainos santykį. Vėliau 
bus atliekamas projekto poveikio aplinkai vertinimas, bus surengta dar viena vieša 
konsultacija ir ex post vertinimas (skirtas išnagrinėti poveikio mažinimo priemonių 
įgyvendinimui).

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją Komisija mano, kad nėra pagrindo nustatyti, 
kad pažeistos Bendrijos teisės nuostatos, ypač 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2011/92/ES1

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo.“
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