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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0545/2011, którą złożył Paulo Monteiro (Portugalia), w sprawie budowy 
terminalu wycieczkowych statków pasażerskich na obszarze podwodnego parku 
archeologicznego w Angra do Heroismo na wyspie Terceira, należącej do Azorów 
w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest archeologiem podwodnym, który sporządził podwodną mapę 
archeologiczną Azorów i był współorganizatorem kampanii na rzecz ochrony i kontynuacji 
wykopalisk w zatoce Angra do Heroismo na Azorach w latach 1995-1999. Składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań na rzecz powstrzymania budowy 
terminalu wycieczkowych statków pasażerskich tuż obok Porto das Pipas w Angra do 
Heroismo. Miejsce to znajduje się na obszarze podwodnego parku archeologicznego, gdzie 
spoczywa ponad 74 wraków o znaczeniu historycznym. Dlatego pracownicy naukowi 
zajmujący się archeologią morską oraz badacze dążą do jego zachowania. Składający petycję 
twierdzi, że chociaż do tej pory zlokalizowano jedynie 13 stanowisk archeologicznych, a 
zadaniem ustawodawstwa jest ochrona tych terenów przed ich naruszaniem, które może 
przynieść szkody prowadzonym tam badaniom archeologicznym, rząd regionalny Azorów 
wydał pozwolenie na budowę terminalu wycieczkowych statków pasażerskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.
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W następstwie analizy petycji Komisja stwierdziła konieczność przesłuchania władz 
portugalskich w sprawie zaistniałej sytuacji, zwłaszcza w świetle zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej 
dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz dyrektywą 2003/35/WE z dnia 26 maja 
2003 r.

Po otrzymaniu odpowiedzi od władz portugalskich Komisja postanowi, jakie środki trzeba 
będzie podjąć.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Podczas opracowywania projektu terminala rząd regionalny Azorów zwrócił szczególną 
uwagę na ochronę obszaru podwodnego parku archeologicznego w Angra do Heroismo oraz 
na poszanowanie regionalnego ustawodawstwa w tej dziedzinie. W tym celu projekt poddano 
analizie wpływu na środowisko, którą poprzedziły podwodne prace poszukiwawcze mające 
na celu wyznaczenie obszarów geograficznych wymagających ochrony. Co więcej, analiza ta 
była przedmiotem konsultacji społecznych. Władze portugalskie zapewniają również, iż 
projekt znajduje się dopiero w fazie wstępnej. Rozpatrzone na tym etapie alternatywne 
lokalizacje nie zyskały poparcia ze względu na stosunek operacyjności do kosztów projektu. 
W przyszłości projekt będzie przedmiotem oceny wpływu na środowisko, kolejnych 
konsultacji społecznych, a także oceny ex post. (mającej na celu analizę wdrożenia przyszłych 
środków łagodzących). 
  
W związku z powyższym Komisja stoi na stanowisku, iż nie istnieją podstawy do 
stwierdzenia naruszenia przepisów wspólnotowych, w szczególności przepisów dyrektywy 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

                                               
1 Dz.U. L 026 z 28.1.2012, s. 1-21.


