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Tárgy: Petition 0418/2009 Álvaro Fernández Durán spanyol állampolgár által 
benyújtott 0418/2009 számú petíció a Pireneusokban (Spanyolország) 
megvalósítandó autópálya-építési projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panasszal él egy Pireneusokat átszelő tervezett autópálya miatt, és 
fenntartja, hogy az e célból végzett környezeti hatástanulmány elavult és nincs összhangban a 
környezetvédelmi jogszabályokkal. Emellett úgy véli, hogy az említett projekt veszélyezteti a 
törékeny egyensúlyú és sebezhető ökoszisztémát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A Bizottság előtt ismertek a petícióban felvázolt tények, mivel a szóban forgó projektet a 
Bizottság szolgálatai egy panasz keretében jelenleg vizsgálják. 

A petíció benyújtója ismerteti, hogy a Pireneusokat Navarra és Jaca között átszelő, tervezett 
autópálya (A-21-es autópálya) tekintetében olyan környezeti hatásvizsgálatot végeztek, amely 
nem felel meg az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK (módosított) irányelv1 rendelkezéseinek, és a projekt várhatóan jelentős hatást 
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gyakorol az övezet természeti értékeire, köztük számos veszélyeztetett, a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK irányelv1 értelmében védettséget élvező fajra, továbbá a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelvben2 felsorolt kiemelt jelentőségű élőhelyekre.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó vizsgálat eredményéről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A petícióban említett tényeket a Bizottság már egy másik, azonos tartalmú panasz keretében 
vizsgálta.

A Bizottság alaposan megvizsgálta az ügyet, kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal, értékelte 
annak észrevételeit, majd arra a következtetésre jutott, hogy nem került sor az uniós 
környezetvédelmi szabályozás megsértésére. Az sem várható, hogy a projekt bármiféle jelentős 
hatással lesz a védett helyszínekre vagy fajokra.

A petícióban felvetett kérdésekre vonatkozó vizsgálatot a Bizottság lezárta, mivel ennek során 
nem fedett fel olyan tényeket, amelyek az uniós környezetvédelmi szabályozás megsértésére 
utaltak volna. 
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