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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1400/2009 dėl Kanarų salose planuojamo tiesti greitkelio 
aplinkos tvarumo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gerhard Holzinger

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo įvertinti tarp La Palmos Santa Kruso ir Los Ljanos de Aridanės 
planuojamo tiesti greitkelio aplinkos tvarumą. Jis mano, kad būtų galima pagerinti esamus 
kelius ir juos naudoti tam pačiam tikslui. Jis taip pat mano, kad turėtų būti iš naujo įvertinta 
finansinė regioninių fondų parama atokiausiems regionams ir turėtų būti nustatyta, kad ji 
apimtų infrastruktūros projektų techninės priežiūros išlaidas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas prašo įvertinti tarp La Palmos Santa Kruso ir Los Ljanos de Aridanės 
planuojamo tiesti greitkelio aplinkos tvarumą. Jis mano, kad būtų galima pagerinti esamus 
kelius ir juos naudoti tam pačiam tikslui. Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad suteikus 
finansinę regioninių fondų paramą atokiausiems regionams sunaikinta nemažai natūralių 
gamtinių zonų ir kad turėtų būti nustatyta, kad ši parama apimtų esamos infrastruktūros 
projektų techninės priežiūros išlaidas, o ne paramą vien naujiems infrastruktūros projektams.

Komisija visiškai pritaria peticijos pateikėjo susirūpinimui, kad atsižvelgiant į La Palmos 
salos teritorijos suvaržymus, struktūriniai fondai pirmenybės tvarka turėtų būti naudojami 
stiprinti esamų tvarių infrastruktūrų projektams.
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Laikydamosi šios pozicijos, Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad naujo greitkelio La 
Palmos saloje tiesimo projektas nebus finansuojamas Bendrijos lėšomis.

Todėl peticijos pateikėjo iškeltas klausimas patenka į nacionalinių ir regioninių Ispanijos 
valdžios institucijų kompetencijos sritį.

Ši peticija nepatenka į Komisijos atsakomybės sritį.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Kaip jau buvo paaiškinta ankstesniame Komisijos komunikate, peticijos pateikėjo dėl šio 
projekto finansavimo iškeltas klausimas patenka į nacionalinių ir regioninių Ispanijos valdžios 
institucijų kompetencijos sritį.
Pažymėtina, kad Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (žinomoje kaip Poveikio aplinkai 
vertinimo, arba PAV, direktyva) apibrėžiamos tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo nuostatos.  PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo 
projektai, kuriuos vykdant visada turi būti taikoma PAV procedūra, ir II priedo projektai, 
kuriuos vykdydamos valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) 
vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, 
nusprendžia, ar projektams turi būti taikomas poveikio aplinkai vertinimas.
Pažymėtina, kad į šios direktyvos I priedo 7 pastraipos b punktą įtraukti kelių ir greitkelių 
projektai, todėl privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
Pagal poveikio aplinkai vertinimo procedūrą užtikrinama, kad prieš kompetentingai 
institucijai išduodant sutikimą dėl planuojamos veiklos būtų nustatyti ir įvertinti projektų 
padariniai aplinkai.  Visuomenė gali pateikti savo nuomonę ir turi būti atsižvelgiama į visas 
konsultacijas. Visuomenė taip pat turėtų būti informuojama apie sutikimo dėl planuojamos 
veiklos turinį.

Pagal turimą informaciją, šis greitkelio La Palmos saloje tiesimo projektas vis dar yra labai 
ankstyvame etape.  Komisija mano, kad vykstant poveikio aplinkai vertinimo procedūrai 
peticijos pateikėjas turės galimybę išsakyti savo su šiuo projektu susijusias pastabas, pateikti 
susirūpinimą keliančius klausimus ir nurodyti galimas alternatyvas.

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 073, 
1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).


