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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0418/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Álvaro 
Fernández Durán, par automaģistrāles projektu Pireneju kalnos Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret automaģistrāles būvniecības projektu Pireneju kalnos, 
norādot, ka šā projekta ekoloģiskās ietekmes novērtējums ir novecojis un neatbilst tiesību 
aktiem apkārtējās vides aizsardzības jomā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
minētais projekts pakļautu riskam trauslu un apdraudētu ekosistēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Komisijas rīcībā ir informācija par faktiem, uz ko tiek norādīts šajā lūgumrakstā, jo sūdzības dēļ 
attiecīgo projektu šobrīd izmeklē tās dienesti.

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka plānotajai automaģistrālei (automaģistrāle A-21), kas 
šķērsos Pirenejus starp Haku un Navarru, tika veikts neatbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, 
kas neatbilst grozītās Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu1 noteikumiem, un ka tā, iespējams, ievērojami ietekmēs zonas dabas 
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vērtības, ieskaitot vairākas apdraudētas sugas, ko aizsargā Direktīva 79/409/EEK1 par savvaļas 
putnu aizsardzību, un prioritārās dzīvotnes, kas uzskaitītas Direktīvā 92/43/EK2 par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs izpētes rezultātiem.”

4. Turpmākā Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Šajā lūgumrakstā norādītos faktus Komisija izmeklēja, pamatojoties uz identisku sūdzību.

Komisija ir rūpīgi izmeklējusi konkrēto lietu, tā vērsās pie Spānijas iestādēm, izvērtēja savus 
novērojumus un secināja, ka ES vides tiesību aktu pārkāpums nav noticis. Turklāt nav 
paredzams, ka konkrētais projekts jebkādā veidā būtiski ietekmēs aizsargātās teritorijas vai 
sugas.

Izmeklēšana saistībā ar šajā lūgumrakstā minētajiem jautājumiem tika slēgta, jo Komisija 
nekonstatēja nekādus pierādījumus par ES vides tiesību aktu pārkāpumiem.
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