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Betreft: Verzoekschrift 0418/2009 ingediend door Álvaro Fernández Durán (Spaanse 
nationaliteit), over de aanleg van een snelweg door de Spaanse Pyreneeën

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van een snelweg door de Pyreneeën, waarvan de 
milieueffectbeoordeling achterhaald en niet in overeenstemming met de milieuwetgeving zou 
zijn. Genoemd project zou bovendien een kwetsbaar ecosysteem in gevaar brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

De Commissie is op de hoogte van de feiten die in dit verzoekschrift worden aangehaald, 
aangezien het onderhavige project momenteel wordt onderzocht door haar diensten in het kader 
van een klacht. 

Indiener legt uit dat met betrekking tot de geplande aanleg van een snelweg door de Pyreneeën 
(snelweg A-21) tussen Jaca en Navarra een ontoereikende milieueffectbeoordeling is verricht, 
die niet in overeenstemming is met de bepalingen uit Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd1 en dat 
deze weg de natuurwaarden van het gebied ernstig kan aantasten, waaronder verschillende 
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bedreigde diersoorten die beschermd zijn onder Richtlijn 79/409/EEG1 inzake het behoud van de 
vogelstand en prioritaire habitats die opgenomen zijn in Richtlijn 92/43/EG2 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van de uitkomst van dit 
onderzoek. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De in het verzoekschrift aangekaarte feiten zijn door de Commissie in het kader van een 
identieke klacht onderzocht. 

De Commissie heeft de zaak grondig onderzocht, stappen ondernomen bij de Spaanse 
autoriteiten, om nadere toelichting gevraagd en is tot de conclusie gekomen dat er geen 
overtreding van EU-milieuwetgeving heeft plaatsgevonden.  Naar verwachting zal het project 
geen significante gevolgen voor beschermde gebieden of soorten hebben.

Het onderzoek naar de in het verzoekschrift aangekaarte kwesties is afgesloten, aangezien de 
Commissie geen bewijs van overtreding van EU-milieuwetgeving heeft kunnen vinden. 
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