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Komisja Petycji

30.10.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1579/2012, którą złożył Alberto Lago González (Hiszpania), w 
imieniu Ferbal Agrícola SL, w sprawie planowanej trasy kolei dużych 
prędkości pomiędzy Murcią a Kartageną (Hiszpania), która miałyby 
negatywny wpływ na teren Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza, że hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju Wewnętrznego (Ministerio 
de Fomento), dążąc do zatwierdzenia inwestycji kolei dużych prędkości łączącej Murcję i 
Kartagenę (Hiszpania), narusza europejskie przepisy środowiskowe. Składający petycję 
ostrzega, że wytyczona trasa torów pod kolej dużych prędkości przecinałaby teren Natura 
2000 (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona), a przez to miałaby 
bardzo negatywny wpływ na środowisko tego obszaru specjalnej ochrony (OSO). Składający 
petycję nadmienia, że oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone dla inwestycji 
wykazały istnienie dwóch innych opcji tras, które miałyby minimalny wpływ na wspomniany 
teren Natura 2000. W związku z powyższym składający petycję zgłasza naruszenie 
dyrektywy siedliskowej, dyrektywy ptasiej, a także dyrektywy w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Z informacji udostępnionych Komisji wynika, że na tym etapie zatwierdzono wstępnie 
analizę informacyjną i nie udzielono jeszcze żadnego ostatecznego zezwolenia. Na podstawie 
dostępnych informacji publicznych wydaje się także, że nadal toczy się procedura związana z 
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oceną oddziaływania tego projektu na środowisko1

Komisja chciałaby podkreślić, że przed zatwierdzeniem projektu właściwe władze będą 
musiały zagwarantować, iż spełnione są wymagania określone w art. 6, w szczególności ust. 3 
i 4 dyrektywy siedliskowej. Zgodnie z tymi przepisami wszelkie plany lub przedsięwzięcia, 
które mogą w istotny sposób oddziaływać na dany teren, podlegają odpowiedniej ocenie ich 
skutków dla tego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W przypadku negatywnej 
oceny i braku alternatywnych rozwiązań przedsięwzięcie może zostać zatwierdzone pod 
warunkiem, że ma ono związek z nadrzędnym interesem publicznym oraz że zapewnione 
zostaną odpowiednie środki kompensujące w celu ochrony spójności sieci Natura 2000.

Wniosek

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, właściwe władze nie podjęły jeszcze 
ostatecznej decyzji w sprawie projektu budowy połączenia kolejowego dużej prędkości 
między Murcją i Kartageną, nie ma także dowodów na naruszenie prawodawstwa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska. 

                                               
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).


