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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0545/2011, ingediend door Paulo Monteiro (Portugese 
nationaliteit), over de aanleg van een terminal voor cruiseschepen in het Parque 
Arqueológico Subaquático van Angra do Heroísmo, op het Ilha Terceira, Azoren, 
Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is onderwaterarcheoloog, maker van de archeologische onderwaterkaart van de 
Azoren ("Carta Arqueológica Subaquática dos Açores") en medeverantwoordelijk voor de 
campagnes ter bescherming van en voor onderzoek in de baai van Angra do Heroísmo, in de 
Azoren, van 1995 tot 1999. Indiener vraagt het Europees Parlement in te grijpen, teneinde te 
voorkomen dat er een terminal voor cruiseschepen wordt gebouwd in de haven Porto das 
Pipas, in Angra do Heroísmo, dat midden in het Parque Arqueológico Subaquático 
(archeologisch onderwaterpark) ligt, waar meer dan 74 historische scheepswrakken liggen en 
dat om die reden beschouwd wordt als een gebied dat behouden moet worden voor 
onderzoekers op het gebied van de maritieme archeologie. Volgens indiener zijn er tot 
dusverre slechts dertien archeologische vindplaatsen geïdentificeerd. Verder wijst indiener 
erop dat er wetgeving bestaat op grond waarvan het verboden is activiteiten in het gebied te 
ontplooien die schadelijk kunnen zijn voor het archeologische onderzoek dat daar plaatsvindt, 
en dat het regionaal bestuur van de Azoren desondanks de bouw van genoemde terminal voor 
cruiseschepen heeft goedgekeurd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011
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Opmerkingen van de Commissie

Na onderzoek van het verzoekschrift heeft de Commissie besloten dat het nodig is de 
Portugese autoriteiten vragen te stellen over deze situatie, met name in het licht van de 
verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, gewijzigd door 
richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 en richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003.

De Commissie zal na ontvangst van het antwoord van de Portugese autoriteiten besluiten 
welke maatregelen genomen moeten worden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Bij de ontwikkeling van het project voor de terminal hechtte het regionaal bestuur van de 
Azoren in het bijzonder belang aan de bescherming van het archeologisch onderwaterpark van 
Angra da Heroísmo en aan het respecteren van de regionale wetgeving hieromtrent. In dit 
verband was het project onderwerp van een milieueffectenbeoordeling die werd voorafgegaan 
door onderwaterprospectie om zo geografische gebieden te kunnen afbakenen die moeten 
worden beschermd. Daarenboven werd het project onderworpen aan een openbare 
raadpleging. Volgens de Portugese autoriteiten bevindt het project zich nog steeds in een 
voorbereidend stadium. De alternatieve locaties die tijdens deze fase werden onderzocht, zijn 
afgewezen op grond van een kosten-batenanalyse. In een volgend stadium zal het project nog 
onderwerp worden van een milieueffectenbeoordeling, een nieuwe openbare raadpleging en 
een evaluatie achteraf (die de uitvoering van de compenserende maatregelen onderzoekt). 

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat er geen redenen zijn op 
grond waarvan een inbreuk op de communautaire bepalingen kan worden vastgesteld, meer 
bepaald op Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 20111 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
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