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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1579/2012 af Alberto Lago González, spansk statsborger, for Ferbal 
Agrícola SL, om den planlagte højhastighedsjernbaneforbindelse mellem Murcia 
og Cartagena (Spanien), som vil have negativ indvirkning på et Natura 2000-
område

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Spaniens ministerium for offentlige arbejder og transport 
(Ministerio de Fomento) i forbindelse med indhentning af godkendelse til et 
højhastighedsjernbaneprojekt, som vil forbinde byerne Murcia og Cartagena (Spanien), 
overtræder EU's miljølovgivning. Andrageren advarer om, at den valgte 
højhastighedsjernbaneforbindelse vil krydse et Natura 2000-område (ES0000269, Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona) og derfor have alvorlig negativ indvirkning på dette 
særligt beskyttede område. Andrageren uddyber endvidere, at de miljøkonsekvensvurderinger, 
der er gennemført med henblik på projektet, har dokumenteret, at der findes to alternative 
forbindelser, som vil have minimal indvirkning på det samme Natura 2000-område. 
Andrageren klager derfor over overtrædelser af habitatdirektivet, fugledirektivet og direktivet 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Af Kommissionens oplysninger synes det at fremgå, at en informationsundersøgelse 
foreløbigt er blevet godkendt på dette stadie, og at der ikke er blevet udstedt en endelig 
tilladelse. Det lader også til, at proceduren for projektets miljøkonsekvensvurdering ifølge de 
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offentligt tilgængelige oplysninger1 endnu ikke er afsluttet.

Kommissionen påpeger, at inden de kompetente myndigheder godkender projektet, skal de 
sikre, at kravene i habitatdirektivets artikel 6, og navnlig stk. 3 og 4, er overholdt. I henhold til 
disse bestemmelser skal alle de planer eller projekter, der kan forventes at få betydelig 
indvirkning på området, vurderes med hensyn til deres virkninger på områdets 
bevaringsmålsætninger. I tilfælde af en negativ vurdering og i mangel på alternative løsninger 
kan projektet kun gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser og på betingelse af, at der træffes passende kompensationsforanstaltninger 
for at beskytte sammenhængen i Natura 2000-nettet.

Konklusion

Ifølge Kommissionens oplysninger har de kompetente myndigheder endnu ikke truffet en 
endelig afgørelse vedrørende projektet om at anlægge en højhastighedsjernbaneforbindelse 
mellem Murcia og Cartagena, og der foreligger ikke dokumentation for, at EU's 
miljølovgivning er blevet tilsidesat. 

                                               
1 https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.-
mma.anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d239677
59a697b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (sag 20090445).


