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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0545/2011, imressqa minn Paulo Monteiro, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, dwar il-bini ta’ terminal tal-cruise liners fiż-żona tal-park 
arkeoloġiku taħt l-ilma f’Angra do Heroísmo, fil-Gżira ta’ Terceira, l-Azores, 
il-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant hu arkeologu ta’ taħt l-ilma li fassal il-mappa arkeoloġika ta’ taħt l-ilma għall-
Azores u kien responsabbli b’mod konġunt mill-kampanji għall-protezzjoni u t-twettiq ta’ 
skavi fil-bajja ta’ Angra do Heroísmo f’Azores mill-1995 sal-1999. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni biex jiġi evitat li jinbena terminal tal-cruise liners qrib il-
port l-antik, Porto das Pipas, f’Angra do Heroísmo. Is-sit jinsab fil-park arkeoloġiku ta’ taħt l-
ilma, fejn kien hemm aktar minn 74 nawfraġju storiku. Għaldaqstant, l-akkademiċi u r-
riċerkaturi tal-arkeoloġija marittima jridu li din iż-żona tiġi kkonservata. Il-petizzjonant jgħid 
li s’issa 13-il sit arkeoloġiku biss ġie identifikat, u li teżisti leġiżlazzjoni biex jiġu evitati 
intrużjonijiet li jistgħu jkunu ta’ detriment għar-riċerka arkeoloġika li għaddejja, madankollu, 
il-Gvern Reġjonali ta’ Azores approva t-terminal tal-cruise liners.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Bħala segwitu għall-petizzjoni, il-Kummissjoni kkunsidrat li kien meħtieġ li tistaqsi lill-
awtoritajiet Portugiżi dwar is-sitwazzjoni, speċjalment fid-dawl tal-obbligi marbuta mad-
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Direttiva 85/337/KEE, tas-27 ta' Ġunju 1985, dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 u 
d-Direttiva 2003/35/KE tas-26 ta’ Mejju 2003.

Il-Kummissjoni se tiddeċiedi x’miżuri se jkun meħtieġ li tieħu wara li tirċievi tweġiba mill-
awtoritajiet Portugiżi.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Fil-qafas tat-tħejjija tal-proġett tat-terminal, il-gvern reġjonali ta' Azores ta importanza 
partikolari lill-protezzjoni tas-sit arkeoloġiku ta' taħt l-ilma ta' Angra de Heroísmo u lill-
osservanza tal-leġiżlazzjoni reġjonali fil-qasam.  F'dan ir-rigward, il-proġett kien is-suġġett ta' 
studju dwar l-impatt ambjentali preċedut minn ħidmiet ta' prospezzjoni taħt l-ilma b'tali mod 
li jiġu mmarkati ż-żoni ġeografiċi li għandhom jiġu konservati. Barra minn hekk, l-istudju ġie 
preżentat għal konsultazzjoni pubblika. Dejjem skont l-awtoritajiet Portugiżi, il-proġett 
għandu fil-fażi preliminari. Il-postijiet alternattivi analizzati matul din il-fażi twarrbu 
minħabba r-rapport bejn l-operat u l-ispejjeż tal-proġett. Il-proġett wara se jkun suġġett għal 
evalwazzjoni dwar l-impatt ambjentali, konsultazzjoni ġdida pubblika u evalwazzjoni ex-post 
(maħsuba biex tanalizza l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' taffija li se jiġu deċiżi). 

Fid-dawl ta' dan kollu, il-Kummissjoni hi tal-fehma li ma teżisti ebda bażi biex tiġi stabbilit 
ksur tad-dispożizzjonijiet Komunitarji, b'mod partikolari tad-Direttiva 2011/92/UE tat-13 ta' 
Diċembru 20111, dwar l-evalwazzjoni tal-impatt ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent.
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