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Temats: Lūgumraksts Nr. 0545/2011, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Paulo 
Monteiro, par kruīza kuģu termināla būvi zemūdens arheoloģiskā parka 
teritorijā Angra do Heroísmo, Azoru salu Terseiras salā, Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, zemūdens arheologs, izveidojis Azoru salu zemūdens arheoloģisko 
izrakumu karti un laikā no 1995. līdz 1999. gadam piedalījies Azoru salu Angra do Heroísmo
līča aizsardzības un izrakumu kampaņas rīkošanā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentam iejaukties, lai novērstu kruīza kuģu termināļa būvi Angra do Heroísmo līča ostas 
Porto das Pipas tuvumā, zemūdens arheoloģiskajā parkā, kurā ir vairāk nekā 74 vēsturiski 
nozīmīgu kuģu vraki. Tāpēc jūras arheologi un pētnieki vēlas saglabāt šo teritoriju.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka līdz šim noteiktas tikai 13 arheoloģisko izrakumu 
teritorijas. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir spēkā tiesību akti, kas paredz novērst 
traucējumus, kuri varētu kaitēt arheoloģisko pētījumu norisei. Tomēr Azoru salu reģionālā 
pašvaldība atļāvusi būvēt kruīza kuģu terminālu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisijas piezīmes

Pēc lūgumraksta analīzes Komisija uzskatīja par nepieciešamu par šo situāciju izjautāt 
Portugāles varas iestādes, īpaši, ņemot vērā pienākumus, kas izriet no 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
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novērtējumu, kas grozīta ar 1997. gada 3. marta Direktīvu 97/11/EK un 2003. gada 26. maija 
Direktīvu 2003/35/EK.

Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi Portugāles varas iestāžu atbildi, tā lems par 
nepieciešamajiem pasākumiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Termināla projekta izstrādes gaitā Azoru salu reģionālā pašvaldība īpašu uzmanību ir 
pievērsusi Angra do Heroísmo zemūdens arheoloģiskā parka aizsardzībai un tam, lai tiktu 
ievēroti reģionālie tiesību akti šajā jomā. Tādēļ tika izstrādāts novērtējums par šā projekta 
ietekmi uz vidi, pirms tam veicot zemūdens izpētes darbu, lai noteiktu saglabājamos 
ģeogrāfiskos apgabalus. Šo pētījumu nodeva sabiedriskai apspriešanai. Portugāles iestādes ir 
norādījušas, ka šis projekts joprojām atrodas izskatīšanas posmā. Šajā posmā analizētās 
alternatīvās vietas ir atzītas par neatbilstīgām, ņemot vērā projekta izmaksu un ieguvumu 
attiecību. Projektam tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums, sabiedriskā apspriešana un ex 
post novērtējums, kas paredzēts, lai analizētu seku mazināšanas pasākumu (kuri vēl jāpieņem) 
īstenošanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav pamatojuma konstatēt Kopienas 
noteikumu pārkāpumu, jo īpaši attiecībā uz 2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/92/ES 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1.
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