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Tema: Peticija Nr. 0418/2009 dėl planuojamo tiesti greitkelio per Pirėnus Ispanijoje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Álvaro Fernández Durán

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš numatomo greitkelio per Pirėnus tiesimą ir tvirtina, kad 
šiuo tikslu atliktas poveikio aplinkai tyrimas yra pasenęs ir neatitinka aplinkos apsaugos teisės 
aktų. Be to, jis teigia, kad projektas keltų grėsmę trapiai ir pažeidžiamai ekosistemai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d. 

„Komisijai žinomi šioje peticijoje išdėstyti faktai, nes jos tarnybos šiuo metu dėl gauto skundo 
tiria minėtą projektą. 

Peticijos pateikėjas aiškina, kad atliktas netinkamas planuojamo tiesti greitkelio, kertančio 
Pirėnus tarp Chakos ir Navaros (greitkelis A–21), poveikio aplinkai vertinimas nesilaikant 
Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo su daliniais pakeitimais1 nuostatų ir gali daryti didelį poveikį teritorijos gamtos turtui, 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
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įskaitant kai kurias nykstančias rūšis, kurios saugomos pagal Direktyvą 79/409/EEB1 dėl 
laukinių paukščių apsaugos ir Direktyvą 92/43/EB2 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir 
floros apsaugos. 

Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie šio tyrimo rezultatus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisija išnagrinėjo šioje peticijoje išdėstytus faktus, remdamasi identišku skundu. 

Komisija atidžiai apsvarstė bylą, Ispanijos valdžios institucijoms pateikė nusiskundimus, įvertino 
savo stebėjimus ir priėjo prie išvados, kad ES aplinkos apsaugos teisės aktai nebuvo pažeisti.
Taip pat nesitikima, kad projektas sukels svarbių padarinių saugomoms teritorijoms ar rūšims.

Šioje peticijoje iškeltų klausimų tyrimas baigtas, kadangi Komisija nerado jokių įrodymų, kad 
ES teisės aktai, susiję su aplinkos apsauga, buvo pažeisti.

                                               
1 OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.

2 OL L 206, 1992 7 22.


