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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0418/2009, którą złożył Álvaro Fernández Durán (Hiszpania),
w sprawie projektu autostrady w Pirenejach w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o projekcie budowy autostrady przez Pireneje, którego ocena 
wpływu na środowisko naturalne jest nieaktualna i niezgodna z przepisami w zakresie 
ochrony środowiska. Przedmiotowy projekt stanowiłby zagrożenie dla delikatnego
i wrażliwego ekosystemu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 24.06.09 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie 
informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisja jest świadoma spraw poruszonych w tej petycji, ponieważ przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest obecnie analizowane przez jej służby w ramach skargi. 

Składający petycję wyjaśnia, że projekt autostrady przez Pireneje (autostrada A-21), łączącej 
miejscowości Jaca i Navarra, został poddany nieodpowiedniej ocenie oddziaływania na 
środowisko, która była niezgodna z przepisami określonymi w dyrektywie 85/337/EWG
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, z późniejszymi zmianami1, i że prawdopodobnie będzie on miał znaczny 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
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negatywny wpływ na wartości przyrodnicze przedmiotowego obszaru, w tym na kilka gatunków 
zagrożonych, chronionych na mocy dyrektywy 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, oraz siedlisk o znaczeniu priorytetowym wymienionych w dyrektywie 92/43/WE2

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o rezultatach tego dochodzenia. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Kwestie poruszone w niniejszej petycji były już rozpatrywane przez Komisję w związku
z podobną skargą. 

Komisja starannie zbadała sprawę, dokonała wymiany informacji z władzami hiszpańskimi, 
oceniła przedstawione przez nie uwagi i stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przepisów UE
w zakresie ochrony środowiska. Poza tym Komisja nie spodziewa się, aby projekt miał poważny 
wpływ na chronione obszary czy gatunki.

Dochodzenie w sprawie kwestii poruszonych w niniejszej petycji zostało zamknięte, 
ponieważ Komisja nie znalazła dowodów wskazujących na naruszenie prawa 
środowiskowego UE.  

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.

2 Dz.U. L 206, z 22.7.1992 r.


