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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1579/2012, внесена от Алберто Лаго Гонсалес, с испанско 
гражданство, от името на Ferbal Agrícola SL, относно проекта за 
високоскоростна железопътна линия между Мурсия и Картахена (Испания), 
който би оказал неблагоприятно въздействие върху защитена зона по 
„Натура 2000“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че Министерството на благоустройството и 
транспорта в Испания (Ministerio de Fomento), в стремежа си да получи одобрение за 
проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия, свързваща градовете 
Мурсия и Картахена (Испания), нарушава законодателството на ЕС в областта на 
околната среда. Вносителят на петицията предупреждава, че избраният маршрут на 
високоскоростната железопътна линия би пресичал защитена зона по „Натура 2000“ 
(ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona) и следователно би оказал 
силно отрицателно въздействие върху околната среда на тази специална защитена зона 
(СЗЗ). Вносителят на петицията пояснява също така, че извършената във връзка с 
проекта оценка на въздействието върху околната среда е доказала наличието на два 
алтернативни маршрута, които биха оказали минимално въздействие върху същата тази 
защитена зона по „Натура 2000“. В резултат на това вносителят на петицията осъжда 
нарушенията на Директивата за местообитанията, Директивата за птиците и 
Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30.10.13

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че на този етап е било 
временно одобрено информационно проучване и че не е било дадено окончателно 
одобрение.  Също така съгласно обществено достъпната информация1 изглежда, че 
процедурата за оценка на въздействието върху околната среда на проекта все още е в 
ход. 

Комисията би желала да подчертае, че преди одобряване на проекта компетентните 
органи ще трябва да гарантират, че изискванията на член 6 от Директивата за 
местообитанията, и по-специално параграфи 6.3 и 6.4, са изпълнени.  Според тези 
разпоредби всеки план или проект, който има вероятност да окаже значително влияние 
върху територията, подлежи на съответна оценка на въздействието му по отношение 
целите за съхраняване на територията. В случай на отрицателна оценка и при отсъствие 
на алтернативни решения осъществяването на проекта може да бъде разрешено 
единствено  ако проектът е от първостепенен обществен интерес и при условие, че се 
приемат подходящи компенсаторни мерки, с които да се запази съгласуваността на 
мрежата „Натура 2000“.

Заключение

Според информацията, с която разполага Комисията, компетентните органи все още не 
са взели окончателно решение относно проекта за изграждане на високоскоростна 
железопътна връзка между Мурсия и от Картахена и няма доказателства, че 
екологичното законодателство на ЕС е било нарушено 

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.mma.
anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a6
97b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (file 20090445).


