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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0418/2009, внесена от Álvaro Fernández Durán, с испанско 
гражданство, относно проект за магистрала през испанските Пиринеи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу проект за магистрала през Пиринеите, като 
твърди, че проведеното за тази цел проучване на въздействието върху околната среда е 
остаряло и не е в съответствие със законодателството в областта на околната среда. 
Освен това той твърди, че проектът ще застраши уязвима екосистема.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юни 2009 г.  Комисията е приканена да представи сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

На Комисията са известни фактите, посочени в петицията, тъй като въпросният проект в 
момента се проучва от нейните служби в рамките на подадена жалба. 

Вносителят на петицията обяснява, че планираната магистрала, преминаваща през 
Пиринеите (магистрала A-21) между Jaca и Navarra, е била предмет на неправилна оценка 
на въздействието върху околната среда, която не отговаря на разпоредбите на изменената 
Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда1 и има вероятност съществено да засегне природните 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
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ценности в зоната, включително няколко застрашени вида, защитени от Директива 
79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици, и приоритетен тип местообитания1, 
включени в Директива 92/43/ЕО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна2.

Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от това проучване. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Изложените в тази петиция факти са проучени от Комисията вследствие на идентична 
жалба. 

Комисията напълно проучи случая, направи постъпки пред испанските органи, оцени 
становищата си и стигна до заключението, че  не е извършено нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Не се очаква и проектът да окаже 
значително въздействие върху защитени зони и видове.

Разследването във връзка с въпроси, които възникват в настоящата петиция, е 
приключено, тъй като Комисията не откри никакви доказателства за нарушения на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

                                               
1 OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18

2 OВ L 206, 22.7.1992 г.


