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1. Sammendrag

Andrageren klager over anlæggelsen af en motorvej gennem Pyrenæerne, da 
miljøkonsekvensanalysen er forældet og ikke i overensstemmelse med miljølovgivningen. 
Projektet kan skade et skrøbeligt og sårbart økosystem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kommissionen er bekendt med de kendsgerninger, som et rejst i dette andragende, eftersom 
projektet i øjeblikket undersøges af dens tjenestegrene i forbindelse med en klage.

Andrageren forklarer, at den planlagte motorvej gennem Pyrenæerne (motorvej A-21) mellem 
Jaca og Navarra var genstand for en utilstrækkelig miljøkonsekvensanalyse, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet som ændret1, og at den sandsynligvis vil have en 
betydelig indvirkning på naturværdierne i området, herunder flere truede arter, som er beskyttet i 
henhold til direktiv 79/409/EØF2 om beskyttelse af vilde fugle og prioriterede habitater opført i 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.

2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
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direktiv 92/43/EF1 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om resultatet af 
undersøgelsen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2, september 2010.

De forhold, der klages over i dette andragende, er blevet undersøgt af Kommissionen efter en 
lignende klage.

Kommissionen har undersøgt sagen grundigt, henvendt sig til de spanske myndigheder, vurderet 
sine observationer og er nået frem til den konklusion, at der ikke er sket nogen overtrædelse af 
EU’s miljølovgivning. Det forventes heller ikke, at projektet vil få nogen betydelig indvirkning 
på beskyttede områder eller arter.

Undersøgelsen af de spørgsmål, der er omhandlet i dette andragende, er afsluttet, eftersom 
Kommissionen ikke fandt beviser på, at EU’s miljøbestemmelser var blevet overtrådt.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.


