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Betreft: Verzoekschrift 1400/2009, ingediend door Gerhard Holzinger (Duitse 
nationaliteit), betreffende milieuschade door de aanleg van een geplande 
snelweg op de Canarische eilanden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt een beoordeling van de milieueffecten van een geplande snelweg tussen 
Santa Cruz de La Palma en Los Llanos de Aridane. Hij is van oordeel dat bestaande wegen, 
met enige aanpassing, nog voldoen. Verder is hij van mening dat financiële steun uit het 
Fonds voor regionale ontwikkeling, als het gaat om regio’s aan de rand van Europa, ook 
beschikbaar zou moeten zijn voor onderhoud aan infrastructuur.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener verzoekt een beoordeling van de milieueffecten van een geplande snelweg tussen 
Santa Cruz de La Palma en Los Llanos de Aridane. Indiener is van oordeel dat bestaande 
wegen, met enige aanpassing, nog voldoen. Hij is van oordeel dat financiële steun uit het 
Fonds voor regionale ontwikkeling aan ultraperifere gebieden tot de vernietiging van tal van 
natuurgebieden heeft geleid en bij voorkeur moet dienen voor onderhoud van bestaande 
infrastructuur in plaats van uitsluitend nieuwe infrastructuur.

De Commissie is het volledig eens met de zorg van indiener dat wegens de territoriale 
beperkingen van het eiland La Palma, structuurfondsen in de eerste plaats zouden moeten 
worden aangewend voor het versterken van duurzame bestaande infrastructuur.



PE440.082v02-00 2/2 CM\829678NL.doc

NL

In lijn daarmee hebben de Spaanse autoriteiten bevestigd dat het project van een nieuwe 
snelweg op het eiland La Palma niet met communautair geld zal worden gesteund.

Bijgevolg valt de door indiener ter sprake gebrachte kwestie onder de bevoegdheid van 
nationale en regionale autoriteiten in Spanje.

Dit verzoekschrift valt niet onder de verantwoordelijkheden van de Commissie.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Zoals de Commissie reeds in haar vorige mededeling heeft verklaard, valt de door indiener ter 
sprake gebrachte kwestie in verband met de financiering van dit project onder de bevoegdheid 
van nationale en regionale autoriteiten in Spanje.
Met betrekking tot de toepassing van de Europese milieuwetgeving moet worden opgemerkt 
dat in de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG1 (de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling of de 
MEB-richtlijn) de uitvoering van een MEB van bepaalde openbare en particuliere projecten 
mogelijk wordt gemaakt. In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen projecten uit 
bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MEB-procedure moet worden doorlopen, en 
projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per geval en/of 
drempels of normen die in de nationale omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een 
MEB wordt uitgevoerd.
Er zij op gewezen dat de projecten voor autosnelwegen en autowegen deel uitmaken van lid 7 
van bijlage I bij de richtlijn, en dat een MEB dus verplicht is.
De MEB-procedure zorgt ervoor dat de gevolgen die projecten met zich meebrengen voor het 
milieu worden vastgesteld en beoordeeld alvorens de bevoegde autoriteit toestemming 
verleent voor uitvoering. De burger kan zijn mening kenbaar maken en met alle raadplegingen 
moet rekening worden gehouden. De burgers moeten eveneens op de hoogte worden gesteld 
van de inhoud van de toestemming voor uitvoering.

Volgens de beschikbare gegevens bevindt dit project van de snelweg op het eiland La Palma zich in een zeer pril 
stadium. De Commissie is van mening dat de MEB-procedure het passend kader zal vormen voor indiener om 
zijn opmerkingen en bezorgdheid over dit project en de mogelijke alternatieven ervoor kenbaar te maken.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 
14.3.1997), Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).


