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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0545/2011, adresată de Paulo Monteiro, de cetățenie portugheză, 
privind construcția unui terminal pentru vase de croazieră în parcul arheologic 
subacvatic din Angra do Heroísmo, din Ilha Terceira, Azore, Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este arheolog subacvatic, autorul hărții arheologice subacvatice a insulelor Azore 
și coparticipant la campaniile de protejare și excavare a golfului Angra do Heroísmo, din 
Azore, din 1995 până în 1999. Petiționarul solicită intervenția Parlamentului European pentru 
a opri construcția unui terminal pentru vase de croazieră lângă vechiul port denumit Porto das 
Pipas, în Angra do Heroísmo. Acesta este situat în cadrul parcului arheologic subacvatic, unde 
au avut loc mai mult de 74 de naufragii istorice. Prin urmare, savanții și cercetătorii 
arheologiei maritime consideră că zona merită conservată. Potrivit petiționarului, doar 13 
situri arheologice au fost identificate până în prezent. De fapt, petiționarul susține că există 
reglementări care interzic realizarea de acțiuni necorespunzătoare, care pot afecta 
investigațiile arheologice aflate în desfășurare.  Cu toate acestea, guvernul local din Azore a 
aprobat acest terminal pentru vase de croazieră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Observațiile Comisiei

În urma examinării prezentei petiții, Comisia a considerat necesar să adreseze autorităților 
portuare întrebări cu privire la situația existentă, îndeosebi din perspectiva obligațiilor care 
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decurg din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 și prin Directiva 2003/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003.

Comisia va decide ce măsuri vor trebui adoptate după ce va primi răspunsul autorităților 
portuare.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 martie 2012

În cadrul elaborării proiectului pentru terminal, guvernul regional din Azore a acordat o 
importanță deosebită protecției zonei arheologice subacvatice din Angra da Heroísmo și 
respectării legislației regionale în vigoare. În acest sens, proiectul a făcut obiectul unui studiu 
privind impactul asupra mediului, precedat de anumite prospecțiuni subacvatice, menite să 
delimiteze zonele geografice care trebuie să fie protejate. Mai mult decât atât, studiul a fost 
supus unei consultări publice. Tot în conformitate cu informațiile primite din partea 
autorităților portugheze, proiectul se află încă într-o fază preliminară. Locațiile alternative 
analizate în timpul acestei etape au fost eliminate ținând seama de raportul 
funcționalitate/costul proiectului. Ulterior, proiectul va face obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului, unei noi consultări publice și unei evaluări ex-post (menită a 
analiza aplicarea măsurilor de atenuare care urmează să fi decise).

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia este de părere cu nu există motive pe baza 
cărora să se stabilească o încălcare a dispozițiilor comunitare, în special a Directivei 
2011/92/UE de 13 decembrie 20111 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului.
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