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Tárgy: Alberto Lago González spanyol állampolgár által a Ferbal Agrícola SL nevében 
benyújtott 1579/2012. számú petíció a spanyolországi Murcia és Cartagena között 
tervezett nagysebességű vasútvonalról, amely hátrányosan érintene egy Natura 
2000 területet

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy a közlétesítményekért és a közlekedésért 
felelős spanyol minisztérium (Ministerio de Fomento – Fejlesztési Minisztérium) egy, a 
spanyolországi Murcia és Cartagena városát összekötő nagysebességű vasútvonal 
projektjének jóváhagyása folyamán uniós környezetvédelmi jogszabályokat sért. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a választott nagysebességű vasútvonal keresztülszelne egy Natura 
2000 területet (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona), és ezért 
súlyosan káros környezeti hatással lenne erre a különlegesen védett területre. A petíció 
benyújtója kifejti továbbá, hogy a projekthez végzett környezeti hatásvizsgálatok két 
alternatív nyomvonal meglétére mutattak rá, amelyek minimálisan érintenék ugyanezt a 
Natura 2000 területet. Következésképpen a petíció benyújtója az élőhelyvédelmi irányelv, a 
madárvédelmi irányelv és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló irányelv megsértését kifogásolja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.



PE523.142v01-00 2/2 CM\1010212HU.doc

HU

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy az információs tervet 
ideiglenesen jóváhagyták, azonban a végleges engedélyezést még nem adták meg. Emellett az 
elérhető lakossági tájékoztatás szerint1 úgy tűnik, hogy a projekttel összefüggésben végzett 
környezeti hatásvizsgálat még mindig folyamatban van.

A Bizottság rámutat, hogy a projekt engedélyezése előtt az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének követelményei és különösen 
annak (3) és (4) bekezdéseibe foglaltak teljesülnek. E rendelkezések értelmében, figyelembe 
véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv és projekt esetében, amely vélhetően jelentős hatást gyakorol 
majd a kérdéses területre. Amennyiben a vizsgálat kedvezőtlen eredményekkel zárul, 
alternatív megoldások hiányában a projekt csak annyiban engedélyezhető, amennyiben azt 
kiemelkedően fontos közérdek indokolja, és azzal a feltétellel, hogy a Natura 2000 hálózat 
épségének védelme érdekében megfelelő kiegyenlítő intézkedésekről gondoskodnak.

Következtetés

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint az illetékes hatóságok még nem hozták 
meg végeleges döntésüket a Murcia és Cartagena városát összekötő nagysebességű 
vasútvonal építési projektjéről, ezért nincs is rá bizonyíték, hogy a környezetre vonatkozó 
közösségi jogszabályokat megsértették volna.

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMM
A%212fcom.mma.anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3
A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a697b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250
&NavMode=3 (20090445. számú dokumentum).


