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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1400/2009 af Gerhard Holzinger, tysk statsborger, om den 
miljømæssige bæredygtighed af en planlagt motorvej på De Kanariske Øer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en vurdering af den miljømæssige bæredygtighed af en planlagt 
motorvej mellem Santa Cruz de La Palma og Los Llanos de Aridane. Han mener, at de 
eksisterende veje kunne forbedres og dermed opfylde det samme formål. Han er også af den 
anskuelse, at finansiel støtte fra Regionalfonden til de mest afsides beliggende regioner burde 
genovervejes, så den også kommer til at dække vedligeholdelsesomkostninger for 
infrastrukturprojekter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anmoder om en vurdering af den miljømæssige bæredygtighed af en planlagt 
motorvej mellem Santa Cruz de La Palma og Los Llanos de Aridane. Han mener, at de 
eksisterende veje kunne forbedres og dermed opfylde det samme formål. Han er også af den 
anskuelse, at finansiel støtte fra Regionalfonden til de mest afsides beliggende regioner har 
ført til ødelæggelse af flere naturområder og g e r n e  burde dække 
vedligeholdelsesomkostninger for eksisterende infrastrukturprojekter i stedet for kun at støtte 
nye.

Kommissionen deler fuldt ud andragerens betænkeligheder om, at der i lyset af øen La Palmas 
begrænsede område bør tildeles prioriterede strukturmidler til at styrke eksisterende 
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bæredygtige infrastrukturer. 

I overensstemmelse dermed har de spanske myndigheder bekræftet, at projektet med at 
anlægge en ny hovedvej på øen La Palma ikke vil blive støttet med fællesskabsmidler.

Som følge deraf henhører andragerens spørgsmål til de nationale og regionale myndigheder i 
Spaniens beføjelser.

Nærværende andragende henhører ikke under Kommissionens ansvarsområder".

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010. 

Som allerede forklaret af Kommissionen i dens tidligere meddelelse henhører andragerens 
spørgsmål vedrørende finansiering af dette projekt under de nationale og regionale 
myndigheders beføjelse i Spanien.

For så vidt angår anvendelsen af EU’s miljølovgivning, skal det bemærkes, at direktiv
85/337/EØF1 som ændret (kendt som miljøindvirkningsvurderings- eller VVM-direktivet) 
fastlægger bestemmelser om gennemførelse af en VVM for visse offentlige og private 
projekter. VVM-direktivet sondrer mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal 
underkastes en VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne afgør det via en 
undersøgelse af hvert enkelt tilfælde og/eller tærskler eller kriterier fastlagt i den nationale 
gennemførelseslovgivning om, hvorvidt projektet skal underkastes en VVM.

Det skal bemærkes, at motorvejs- og motortrafikvejsprojekter er omfattet af punkt 7 b i bilag 
1 i direktivet, og at en VVM derfor er obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at miljøindvirkningerne af projekterne bliver fundet og vurderet, før 
der gives byggetilladelse af den kompetente myndighed. Offentligheden kan afgive udtalelser, 
og alle høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal også orienteres om indholdet 
af projektgodkendelsen.

I henhold til de foreliggende oplysninger er dette motorvejsprojekt på øen La Palma på et 
meget foreløbigt stadium. Kommissionen mener, at VVM-proceduren vil være den rigtige 
lejlighed til, at andrageren giver udtryk for sine iagttagelser og bekymringer over projektet og 
dets eventuelle alternativer.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret af direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/13/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).


