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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1400/2009, którą złożył Gerhard Holzinger (Niemcy), w sprawie 
zrównoważonego środowiskowo charakteru planowanej autostrady na 
Wyspach Kanaryjskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o dokonanie oceny zrównoważonego środowiskowo charakteru 
autostrady planowanej z Santa Cruz de La Palma do Los Llanos de Aridane. Uważa on, że ten 
sam cel można osiągnąć, poprawiając stan istniejących dróg. Składający petycję wyraża też 
pogląd, że należy ponownie oszacować finansowe wsparcie z funduszy regionalnych dla 
regionów najbardziej oddalonych w celu pokrycia kosztów utrzymania przedsięwzięć 
infrastrukturalnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję zwraca się o dokonanie oceny zrównoważonego środowiskowo charakteru 
autostrady planowanej z Santa Cruz de La Palma do Los Llanos de Aridane. Uważa on, że ten 
sam cel można osiągnąć, poprawiając stan istniejących dróg. Składający petycję wyraża też 
pogląd, że finansowe wsparcie z funduszy regionalnych dla regionów najbardziej oddalonych 
doprowadziło do zniszczenia licznych obszarów przyrodniczych i powinno być kierowane 
raczej na pokrycie kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury, a nie tylko na tworzenie 
nowej.
Komisja w pełni podziela pogląd składającego petycję, że ze względu na ograniczenia 
terytorialne wyspy La Palma fundusze strukturalne należy przeznaczyć przede wszystkim na 
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doskonalenie istniejącej zrównoważonej infrastruktury. 
W związku z powyższym władze hiszpańskie potwierdziły, że przedsięwzięcie budowy nowej 
autostrady na wyspie La Palma nie będzie wspierane z żadnych funduszy wspólnotowych.
W rezultacie kwestia poruszona przez składającego petycję wchodzi w zakres kompetencji 
hiszpańskich organów krajowych i regionalnych.
Przedmiotowa petycja nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Jak już wyjaśniono w poprzednim komunikacie Komisji, kwestia podniesiona przez 
składającego petycję, a dotycząca finansowania wspomnianego przedsięwzięcia, należy do 
właściwości hiszpańskich organów krajowych i regionalnych.
W odniesieniu do stosowania prawa ochrony środowiska UE należy zauważyć, że zmieniona 
dyrektywa 85/337/EWG1 (zwana dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –
OOŚ) ustanawia przepisy dotyczące wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. W dyrektywie OOŚ 
wprowadza się rozróżnienie na przedsięwzięcia z załącznika I, które zawsze muszą podlegać 
procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w przypadku których państwa 
członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia i/lub progów bądź 
kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie transponującym, decydują, czy dane 
przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.
Należy zwrócić uwagę, że przedsięwzięcia dotyczące budowy autostrad i dróg szybkiego 
ruchu ujęto w pkt 7 lit. b) załącznika I dyrektywy, zatem przeprowadzenie OOŚ jest 
obowiązkowe.
Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych danego 
przedsięwzięcia i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na 
inwestycję. Opinia publiczna może wypowiedzieć się na temat tych przedsięwzięć i 
konieczne jest uwzględnienie wszystkich konsultacji. Opinia publiczna musi zostać również 
poinformowana o treści zgody na realizację przedsięwzięcia.

Według dostępnych informacji przedsięwzięcie budowy autostrady na wyspie La Palma 
znajduje się jeszcze na etapie wstępnym. Komisja uważa, że procedura OOŚ stanowi 
odpowiednie ramy, w których składający petycję może wyrazić swoje uwagi i obawy 
dotyczące przedsięwzięcia i ewentualnych możliwości alternatywnych.

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).


