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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1400/2009, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie germană, 
privind durabilitatea ecologică a unei autostrăzi planificate în Insulele 
Canare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită efectuarea unei evaluări a durabilității ecologice a unei autostrăzi 
planificate între Santa Cruz de La Palma și Los Llanos de Aridane. Petiționarul consideră că 
drumurile existente ar putea fi îmbunătățite, astfel încât acestea să îndeplinească același scop. 
De asemenea, petiționarul este de părere că sprijinul financiar din partea fondurilor regionale 
acordat regiunilor ultraperiferice ar trebui să fie reexaminat, astfel încât acesta să acopere 
costurile de întreținere pentru proiectele de infrastructură.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010,

Petiționarul solicită efectuarea unei evaluări a durabilității ecologice a unei autostrăzi 
planificate între Santa Cruz de La Palma și Los Llanos de Aridane. Petiționarul consideră că 
drumurile existente ar putea fi îmbunătățite, astfel încât acestea să îndeplinească același scop. 
Petiționarul este de părere că sprijinul financiar din partea fondurilor regionale acordat 
regiunilor ultraperiferice a condus la distrugerea a numeroase zone naturale și ar trebui, de 
preferat, să acopere costurile de întreținere pentru infrastructurile existente, mai degrabă decât 
să sprijine doar infrastructurile noi.
Comisia împărtășește pe deplin preocuparea petiționarului că, având în vedere constrângerile 
teritoriale ale insulei La Palma, Fondurile structurale ar trebui destinate cu prioritate 
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consolidării infrastructurilor durabile existente. 
Conform acestor principii, autoritățile spaniole au confirmat faptul că proiectul construirii 
unei noi autostrăzi în insula La Palma nu va fi sprijinit prin nicio finanțare comunitară.
Prin urmare, problema ridicată de petiționar intră în sfera competenței autorităților spaniole 
naționale și regionale.
Prezenta petiție nu se încadrează în responsabilitățile Comisiei.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,

Conform explicațiilor Comisiei din comunicarea sa anterioară, chestiunea ridicată de 
petiționar legată de finanțarea acestui proiect intră în sfera competenței autorităților spaniole 
naționale și regionale din Spania.
În ceea ce privește aplicarea legislației UE în materie de mediu trebuie menționat că Directiva 
85/337/CEE1 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau 
Directiva EIM) conține dispoziții privind efectuarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului (EIM) în cazul anumitor proiecte publice și private.  Directiva EIM face distincție 
între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna supuse unei proceduri de 
EIM, și proiectele din anexa II, în cazul cărora statele membre stabilesc, pe baza unei analize 
de la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau criteriilor stabilite de legislația națională de 
transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului
Ar trebui menționat că proiectele privind autostrăzi sau șosele rapide sunt incluse la punctul 7 
litera (b) de la anexa I a directivei EIM fiind, prin urmare, obligatorie.
Procedura EIA garantează că impactul proiectelor asupra mediului este stabilit și evaluat 
înaintea ca autoritățile competente să emită autorizația.  Publicul își poate exprima opinia și 
trebuie să se țină seama de toate consultările.  Publicul ar trebui să fie de asemenea informat 
despre conținutul autorizației.

Conform informațiilor disponibile, proiectul de autostradă de pe insula La Palma se află într-o fază preliminară.  
Comisia consideră că procedura EIM reprezintă cadrul adecvat în care petiționarul își poate exprima observațiile 
și preocupările cu privire la acest proiect și eventualele alternative.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985) astfel cum a fost modificată de Directiva 
97/11/CE (JO L 073, 14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 
2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).


