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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0123/2019, adresată de V.K., de cetățenie croată, privind 
presupusa încălcare a legislației de mediu de către Slovenia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă modul în care Comisia Europeană a tratat plângerea sa referitoare la 
proiectul guvernului sloven de a construi a doua linie a căii ferate Koper-Divača, fapt care, în 
opinia sa, va aduce daune de nereparat unui sit Natura 2000.  El a depus o plângere și la 
Ombudsmanul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 mai 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iulie 2019

Comisia nu poate interveni în cea mai mare parte a chestiunilor menționate de petiționar, 
deoarece chestiunile de acest tip țin de competența statelor membre.

Cât despre plângerea depusă de petiționar, aceasta a fost înregistrată în baza de date pentru 
gestionarea plângerilor1 la 13 septembrie 2018. Principalele doleanțe din plângere priveau 
adoptarea Legii de reglementare a construirii, funcționării și gestionării celei de a doua linii a 
căii ferate Divača-Koper (denumită în continuare „legea Divača-Koper”) și presupusul impact 
semnificativ asupra naturii, a acviferului din carstul foarte sensibil și a unui sit Natura 2000. 
Potrivit plângerii, s-au inițiat proceduri împotriva legii Divača-Koper în fața instanțelor 
naționale și internaționale, inclusiv a Curții Constituționale a Sloveniei și a Curții Europene a 
Drepturilor Omului.

1 CHAP (2018) 003069.
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Respectarea legislației de mediu a UE:

Proiectul presupune construcția unei noi căi ferate cu o singură linie în lungime de 27 km 
între nodul feroviar Divača și portul Koper. Din cauza zonei muntoase dificile și sensibile 
(carstul și situl Natura 2000), proiectul necesită opt tuneluri și alte elemente de legătură 
complexe (viaducte, poduri și un tunel).

Comisia a analizat conformitatea proiectului cu legislația de mediu a Uniunii în cadrul 
procedurii reclamațiilor, iar solicitările de finanțare, prin intermediul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE), al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al politicii de 
coeziune (evaluare în curs). 

Principalele chestiuni nesoluționate sunt legate de respectarea Directivei privind habitatele2 și 
a Directivei-cadru privind apa3. 

Directiva privind habitatele

Proiectul a trecut prin toate procedurile juridice obligatorii, inclusiv prin evaluarea 
corespunzătoare prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. 
Evaluarea prevăzută la articolul 6 alineatul (3) a fost efectuată în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului (EIA) în temeiul Directivei 2011/92/UE4 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului („Directiva EIM”). 
Autoritatea competentă din Slovenia a concluzionat că impactul asupra siturilor Natura 2000 
nu va fi semnificativ și a introdus măsuri specifice de atenuare în acest sens (inclusiv un 
„protocol specific de urmat în cazul descoperirii unor peșteri”). Comisia nu a constatat că s-ar 
fi produs vreo încălcare a articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele.

Directiva-cadru privind apa

Autoritățile naționale competente au confirmat faptul că proiectul nu prevede o nouă 
schimbare a caracteristicilor fizice ale apei de suprafață, nici modificări ale cantității de apă 
subterană care să deterioreze starea corpului de apă sau să împiedice atingerea unei stări bune 
a apelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa. În 
deciziile de mediu au fost incluse măsuri de atenuare ce vizează sistemul hidrografic. 
Autoritățile slovene au desfășurat, de asemenea, consultări transfrontaliere cu Italia cu privire 
la impactul potențial asupra surselor de apă subterană, în cadrul procedurii EIA. Comisia nu a 
constatat că s-ar fi produs vreo încălcare a articolului 4 alineatul (7) din Directiva-cadru 

2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
3 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
4 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, text cu relevanță pentru SEE, JO L 26, 28.1.2012, 
p. 1-21.



CM\1199158RO.docx 3/3 PE640.637v02-00

RO

privind apa.

Pe baza unei analize a informațiilor furnizate de petiționar și a informațiilor transmise MIE și 
BEI, Comisia nu a constatat nicio încălcare a legislației UE în materie de mediu. Petiționarul 
a fost informat cu privire la această apreciere la 19 decembrie 2018. Întrucât nu au fost 
invocate argumente relevante, plângerea transmisă Comisiei a fost închisă la 21 februarie 
2019.

Concluzie

Întrucât nu se poate stabili că s-ar fi produs vreo încălcare a legislației UE în materie de 
mediu, Comisia nu intenționează să ia alte măsuri. 


