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Ref.: Petiția nr. 0418/2009, adresată de Álvaro Fernández Durán, de cetățenie 
spaniolă, privind proiectul unei autostrăzi prin Munții Pirinei din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva proiectului de construire a unei autostrăzi prin Munții 
Pirinei, susținând că studiul de impact asupra mediului efectuat în acest scop este depășit și 
contravine legislației privind protecția mediului. În plus, petiționarul susține că proiectul în 
cauză ar pune în pericol un ecosistem fragil și vulnerabil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Comisia este la curent cu faptele evocate în această petiție întrucât proiectul în cauză este 
investigat în prezent de către serviciile sale, în cadrul unei plângeri. 

Petiționarul explică faptul că proiectul de construire a unei autostrăzi care străbate Munții Pirinei 
(autostrada A-21), între Jaca și Navarra, a făcut obiectul unei evaluări inadecvate a impactului 
asupra mediului, care contravine dispozițiilor Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată1, și care poate 
afecta în mod semnificativ valorile naturale ale zonei respective, inclusiv o serie de specii pe cale 
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de dispariție, protejate prin Directiva 79/409/CEE1 privind conservarea păsărilor sălbatice, 
precum și habitatele prioritare enumerate în Directiva 92/43/CEE2 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul acestei investigații. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Faptele menționate în această petiție au fost investigate de către Comisie în urma unei plângeri 
identice.

Comisia a investigat temeinic cazul, a trimis observațiile sale autorităților spaniole, și-a evaluat 
observațiile și a ajuns la concluzia că nu s-a comis o încălcare a legislației UE privind protecția 
mediului. De asemenea, nu se așteaptă ca proiectul în cauză să aibă efecte semnificative asupra 
zonelor sau speciilor protejate.

Investigația privind chestiunile prezentate în petiție a fost încheiată, întrucât Comisia nu a 
găsit nicio dovadă care să indice încălcarea legislației UE privind protecția mediului. 
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