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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0418/2009, του Álvaro Fernández Durán, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ένα έργο αυτοκινητοδρόμου στα Πυρηναία, στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το προτεινόμενο έργο κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου 
που θα διασχίζει τα Πυρηναία, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που είναι παρωχημένη και δεν τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, ισχυρίζεται 
ότι το συγκεκριμένο έργο θα έθετε σε κίνδυνο ένα εύθραυστο και ευάλωτο οικοσύστημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή γνωρίζει τα στοιχεία που περιγράφονται στην υπό εξέταση αναφορά, καθώς για το 
συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των υπηρεσιών της στο πλαίσιο καταγγελίας.

Ο αναφέρων εξηγεί ότι ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διασχίζει τα Πυρηναία 
(αυτοκινητόδρομος A-21) μεταξύ Jaca και Navarra, υποβλήθηκε σε ανεπαρκή εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 
όπως τροποποιήθηκε1, και είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τα φυσικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής, μεταξύ άλλων πολλά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και προστατεύονται από την 

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40-48.
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οδηγία 79/409/ΕΟΚ1 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς και οικότοπους
προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43/ΕΚ2 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με την έκβαση 
αυτής της έρευνας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αναφορά έχουν διερευνηθεί από την Επιτροπή μετά 
από παρόμοια καταγγελία.

Η Επιτροπή έχει διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση, προέβη σε διαβήματα προς τις ισπανικές 
αρχές, αξιολόγησε τις παρατηρήσεις της και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει σημειωθεί 
καμία παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Επιπλέον, το έργο δεν αναμένεται να
επηρεάσει σημαντικά τους προστατευμένους οικότοπους και είδη.

Η έρευνα σχετικά με τα θέματα που εγείρονται στην παρούσα αναφορά περατώθηκε, καθώς η 
Επιτροπή δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση του περιβαλλοντικού 
δικαίου της ΕΕ.
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