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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gerhard Holzinger német állampolgár által benyújtott 1400/2009. számú 
petíció a Kanári-szigeteken tervezett autópálya környezeti 
fenntarthatóságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Santa Cruz de La Palma és Los Llanos de Aridane közötti szakaszra 
tervezett autópálya környezeti fenntarthatóságának vizsgálatát kéri. Úgy véli, hogy a meglévő 
közutak fejlesztése ugyanezen célt szolgálná. Ezenkívül az a véleménye, hogy újra kell 
értékelni a legkülső régióknak a regionális alapokból nyújtandó pénzügyi támogatást az 
infrastrukturális projektek karbantartási költségének fedezése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója a Santa Cruz de La Palma és Los Llanos de Aridane közötti szakaszra 
tervezett autópálya környezeti fenntarthatóságának vizsgálatát kéri. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy ugyanezen célt el lehetne érni a meglevő közutak fejlesztésével is. Véleménye 
szerint a legkülső régiók számára regionális alapokból nyújtott pénzügyi támogatás számos 
természeti terület pusztulásához vezetett, és kívánatosabb lenne, ha a támogatás meglevő 
infrastruktúrák karbantartási költségeit fedezné, ahelyett, hogy kizárólag az új 
infrastruktúrákat támogatná.
A Bizottság teljes mértékben osztja a petíció benyújtójának aggodalmát, miszerint –
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figyelembe véve La Palma sziget területi korlátait – a strukturális alapokból származó 
támogatást elsősorban a meglévő fenntartható infrastruktúrák fejlesztésére kellene fordítani.. 
Ezzel összhangban a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a La Palma szigetén tervezett új 
autópálya megépítésére irányuló projekt nem részesül közösségi finanszírozásban.
Következtetésképpen a petíció benyújtója által felvetett kérdés a spanyol nemzeti és regionális 
hatóságok hatáskörébe tartozik.
E petíció nem tartozik a Bizottság tevékenységi körébe.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Ahogy az a Bizottság korábbi közleményeiben már kifejtésre került, a petíció benyújtója által 
a projekt finanszírozásával kapcsolatosan felvetett kérdés a spanyol nemzeti és regionális 
hatóságok hatáskörébe tartozik.
Az uniós környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan megjegyzendő, hogy 
a módosított 85/337/EGK irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) 
egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő.  A 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az úgynevezett I. mellékletben 
felsorolt (minden esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás alá eső) projektek és a II. 
mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok esetenkénti 
vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban a tagállamok által 
megállapított küszöbértékek vagy szempontrendszer alapján meghatározzák, hogy a projektet 
alá kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak vagy sem.
Megjegyzendő, hogy az autópályák és gyorsforgalmi utak projektjei az irányelv I. 
mellékletének 7b) pontjába tartoznak,  ennélfogva a környezeti hatásvizsgálat kötelező.
A környezeti hatásvizsgálat még az illetékes hatóság engedélyezését megelőzően biztosítja a 
projektek környezeti következményeinek megállapítását és értékelését.  Kikérik a polgárok 
véleményét és valamennyi konzultációt figyelembe kell venni.  A nyilvánosságot az engedély 
tartalmáról is tájékoztatni  kell.

A rendelkezésre álló információk alapján Palma szigetének autópálya-projektje még nagyon korai szakaszban 
van.  A Bizottság úgy véli, a környezeti hatásvizsgálat megfelelő keretként szolgál majd a petíció benyújtója 
számára ahhoz, hogy hangot adhasson a projekttel és esetleges alternatíváival kapcsolatos észrevételeinek és 
aggodalmainak.

                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 
2003.6.25.) és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).


