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Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1400/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно екологичната устойчивост на планирана 
магистрала на Канарските острови

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за оценка на екологичната устойчивост на 
магистрала, планирана между Santa Cruz de La Palma и Los Llanos de Aridane. Той 
счита, че съществуващите пътища биха могли да бъдат подобрени за същата цел. 
Вносителят също така счита, че следва да се направи преоценка на финансовата помощ 
от регионалните фондове за крайно отдалечените региони, за да се покриват разходите 
за поддръжка на инфраструктурни проекти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията иска оценка на екологичната устойчивост на магистрала, 
планирана между Santa Cruz de La Palma и Los Llanos de Aridane. Той счита, че 
съществуващите пътища биха могли да бъдат подобрени за постигането на същата цел. 
Вносителят също така счита, че финансовата помощ от регионалните фондове за най-
отдалечените райони е довела до разрушаването на редица природни зони и е за 
предпочитане да обхваща разходите по поддръжката на съществуващите 
инфраструктури, отколкото да подпомага само нови инфраструктури.

Комисията напълно споделя загрижеността на вносителя на петицията, че като се имат 
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предвид териториалните ограничения на остров La Palma, структурните фондове следва 
да се използват приоритетно за укрепване на съществуващи устойчиви 
инфраструктури.

В съответствие с горепосоченото, испанските органи са потвърдили, че проектът за 
изграждане на нова магистрала на остров La Palma няма да получи финансиране от 
Общността.

В резултат на това, повдигнатият от вносителя на петицията въпрос попада в обхвата на 
правомощията на националните и регионалните органи в Испания.

Настоящата петиция не попада в обхвата на отговорностите на Комисията.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Както вече беше обяснено от Комисията в нейното предишно съобщение, въпросът, 
повдигнат от вносителя на петицията във връзка с финансирането на проекта, е от 
компетенцията на националните и регионалните органи на Испания.
Във връзка с прилагането на законодателството на ЕС в областта на опазването на 
околната среда следва да се отбележи, че Директива 85/337/ЕИО1 във вида, в който е 
изменена (известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда 
или Директива за ОВОС), съдържа разпоредби за осъществяването на ОВОС на 
определени публични и частни проекти.  Директивата за ОВОС разграничава т.нар. 
проекти съгласно приложение I, за които винаги е необходимо провеждане на 
процедура на ОВОС, и проекти съгласно приложение II, при които държавите-членки 
определят въз основа на разглеждане на всеки отделен случай и/или прагове или 
критерии, установени в националното законодателство за транспониране, дали 
проектът следва да бъде подложен на ОВОС.
Следва да се отбележи, че проектите за автомагистрали и експресни пътища е включено 
в точка 7б) от приложение I от директивата и следователно ОВОС е задължителна.
Процедурата на ОВОС гарантира, че въздействието на проектите върху околната среда 
е установено и оценено, преди компетентният орган да даде разрешение за 
осъществяване на проект.  Обществеността може да даде своето мнение и всички 
консултации трябва да се вземат под внимание.  Обществеността следва да се осведоми 
и за съдържанието на разрешението за осъществяване на проекта.

Според наличната информация проектът за автомагистрала на остров Палма е съвсем в 
началото на предварителната си фаза.  Комисията счита, че процедурата на ОВОС ще 
бъде подходящата рамка, в която вносителят на петицията да изрази своите забележки 
и опасения относно този проект и неговите потенциални алтернативи.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (OВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 97/11/EО (OВ L 
073, 14.3.1997 г.), Директива 2003/35/EО (OВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 
2009/31/EО (OВ L 140, 5.6.2009 г.).


