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Suġġett: Petizzjoni 0418/2009, imressqa minn Álvaro Fernández Durán, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar awtostrada ppjanata li tgħaddi mill-Pirinej 
Spanjoli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal awtostrada ppjanata li tgħaddi mill-Pirinej, billi jsostni li l-
istudju tal-impatt ambjentali li twettaq għal dan l-għan skada u mhuwiex konformi mal-
leġiżlazzjoni ambjentali. Barra minn hekk, huwa jargumenta li l-proġett se jitfa’ fil-periklu l-
ekosistema fraġli u vulnerabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta' Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' Novembru 2009

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatti li tqajmu f’din il-petizzjoni, minħabba li l-proġett inkwistjoni 
qed jiġi attwalment investigat mis-servizzi tagħha bħala lment.

Il-petizzjonant jispjega li l-awtostrada ppjanata, li se tgħaddi mill-Pirinej (awtostrada A-21) minn 
bejn Jaca u Navarra, ġiet soġġetta għal studju dwar l-impatt ambjentali inadegwat, li ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif ġiet emendata1 u hemm il-possibilità li jaffettwa 
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b’mod sinifikanti l-valuri naturali taz-zona, fosthom bosta speċi mheddin li huma protetti mid-
Direttiva 79/409/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u l-ħabitats protetti li huma 
elenkati fid-Direttiva 92/43/KE2 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet aġġornat dwar ir-riżultati ta’ din l-
investigazzjoni.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010

Il-fatti li tqajmu minn din il-petizzjoni ġew investigati mill-Kummissjoni wara li sar ilment 
identiku.

Il-Kummissjoni investigat il-każ bir-reqqa, għamlet rimostranzi mal-awtoritajiet Spanjoli, 
ivvalutat l-osservazzjonijiet tagħha, u wasslet għall-konklużjoni li ma seħħ l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Lanqas ma huwa mistenni li l-proġett ikollu xi effetti sinifikanti 
fuq siti jew speċijiet protetti.

L-investigazzjoni rigward l-kwistjonijiet imqajma f'din il-petizzjoni ngħalqet billi l-
Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza ta' ksur tal-liġi ambjentali tal-UE. 
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