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Tema: Peticija Nr. 1579/2012 dėl numatomos tiesti greitųjų traukinių linijos tarp 
Mursijos ir Kartachenos (Ispanija), kuri darytų neigiamą poveikį tinklo 
„Natura 2000“ teritorijai, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alberto Lago 
González organizacijos „Ferbal Agrícola S. L.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad, siekdama gauti pritarimą greitųjų traukinių projektui, kurį 
vykdant būtų sujungti Mursijos ir Kartachenos (Ispanija) miestai, Ispanijos viešųjų darbų ir 
transporto ministerija (isp. Ministerio de Fomento) pažeidžia ES aplinkos srities teisės aktus. 
Peticijos pateikėjas perspėja, kad pasirinkta greitųjų traukinių linija eitų per tinklo „Natura 
2000“ teritoriją (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona), todėl šioje 
specialios apsaugos teritorijoje (SAT) darytų labai didelį neigiamą poveikį aplinkai. Peticijos 
pateikėjas toliau pateikia išsamios informacijos apie tai, kad atlikti šio projekto poveikio 
aplinkai vertinimai parodė, jog esama kitų dviejų linijų, kurios tai pačiai tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai darytų labai mažą poveikį. Taigi peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pažeidžiama 
Buveinių direktyva, Paukščių direktyva ir direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Remiantis Komisijos turima informacija panašu, kad šiuo etapu informacijos tyrimas buvo 
laikinai patvirtintas ir kad nebuvo suteikta jokio galutinio patvirtinimo. Taip pat remiantis 
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vieša informacija1 atrodo, kad projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra tebevyksta.

Komisija norėtų nurodyti, kad prieš patvirtindamos projektą kompetentingos institucijos turės 
užtikrinti, kad laikomasi Buveinių direktyvos 6 straipsnyje, ypač šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, 
pateiktų reikalavimų. Pagal šias nuostatas, jei bet koks planas ar projektas gali daryti didelį 
poveikį teritorijai, turi būti atliekamas tinkamas jo poveikio teritorijos apsaugos tikslams 
vertinimas. Jei daromas neigiamas poveikis ir jei nėra alternatyvių sprendimų, projektą 
įgyvendinti gali būti leidžiama tik jei projektas vykdomas dėl svarbesnio viešojo intereso, ir 
su sąlyga, kad bus imtasi tinkamų kompensacinių priemonių siekiant apsaugoti tinklo „Natura 
2000“ vientisumą.

Išvada

Remiantis Komisijos turima informacija kompetentingos institucijos dar nepriėmė galutinio
sprendimo dėl projekto tiesti greitųjų traukinių liniją tarp Mursijos ir Kartachenos ir nėra 
įrodymų, kad buvo pažeistas kuris nors ES aplinkos teisės aktas.“

                                               
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 (dokumento Nr. 20090445).


