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nationaliteit), namens Ferbal Agrícola SL, over de geplande hogesnelheidslijn 
tussen Murcia en Cartagena (Spanje), die schadelijk zou zijn voor een Natura 
2000-gebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het Spaanse Ministerie van Openbare Werken en Vervoer (Ministerio de 
Fomento) in de goedkeuringsprocedure van een hogesnelheidslijn tussen de steden Murcia en 
Cartagena (Spanje), inbreuk pleegt op de Europese milieuwetgeving. Indiener wijst erop dat 
de gekozen route van de hogesnelheidslijn een Natura 2000-gebied doorkruist (ES0000269, 
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona) en derhalve ernstige milieugevolgen heeft 
voor deze speciale beschermingszone. Indiener meldt voorts dat uit de in het kader van dit 
project uitgevoerde milieueffectbeoordelingen blijkt dat er twee alternatieve routes bestaan, 
die minimale gevolgen zouden hebben voor het betreffende Natura 2000-gebied. Bijgevolg 
stelt indiener dat er inbreuk wordt gepleegd op de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn en de 
richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Uit de informatie waarover de Commissie beschikt, blijkt dat in dit stadium voorlopig is 
ingestemd met een informatieve studie en dat er geen definitieve goedkeuring is gegeven. Uit 
de beschikbare openbare informatie blijkt tevens dat de procedure voor de 
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milieueffectbeoordeling van het project nog voortduurt 1.

De Commissie wil benadrukken dat, voordat er toestemming wordt gegeven voor het project, 
de bevoegde autoriteiten moeten waarborgen dat er is voldaan aan de voorschriften van artikel 
6 van de habitatrichtlijn, en in het bijzonder de leden 3 en 4 van dit artikel. Ingevolge deze 
bepalingen wordt voor elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben op het gebied 
een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor dat gebied rekening houdend met 
zijn instandhoudingsdoelstellingen. In het geval dat er sprake is van significante gevolgen, 
mogen de bevoegde autoriteiten alleen bij ontstentenis van alternatieve oplossingen 
instemmen met het project als het van groot openbaar belang is en op voorwaarde dat 
passende compenserende maatregelen worden genomen om de samenhang van het Natura 
2000-netwerk te bewaren.

Conclusie

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, hebben de bevoegde autoriteiten nog 
geen definitief besluit genomen inzake het project om een hogesnelheidslijn aan te leggen 
tussen Murcia en Cartagena, noch is er bewijs dat er inbreuk is gemaakt op EU-
milieuwetgeving. 

                                               
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 (bestand 20090445).


