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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1579/2012, adresată de Lago González, de cetățenie spaniolă, în numele 
Ferbal Agrícola SL, privind ruta feroviară de mare viteză proiectată între Murcia 
și Cartagena (Spania), care ar avea un impact negativ asupra unui sit Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că Ministerul Lucrărilor Publice și Transporturilor din Spania 
(Ministerio de Fomento) ar încălca legislația europeană privind mediul în încercarea de a 
obține o autorizație pentru un proiect de cale ferată de mare vitează care ar face legătura între 
orașele Murcia și Cartagena (Spania). Petiționarul semnalează că ruta feroviară de mare viteză 
aleasă ar traversa un sit Natura2000 (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y 
Escalona) și că, prin urmare, ar avea un impact de mediu negativ grav asupra acestei arii de 
protecție specială. Petiționarul precizează în continuare faptul că evaluările impactului asupra 
mediului efectuate pentru proiect au demonstrat existența a două rute alternative care ar avea 
un impact minim asupra aceluiași sit Natura 2000. Drept consecință, petiționarul semnalează 
încălcări ale Directivei privind habitatele, ale Directivei privind păsările și ale Directivei 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Conform informațiilor de care dispune Comisia, se pare că în această etapă a fost aprobat un 
studiu provizoriu, fără însă a se acorda aprobarea finală. De asemenea, se pare că procedura 
de evaluare a impactului proiectului asupra mediului este încă în desfășurare, conform 
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informațiilor disponibile1.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că, înainte de autorizarea proiectului, autoritățile 
competente vor trebui să se asigure că cerințele prevăzute la articolul la articolul 6 din 
Directiva privind habitatele, în special punctele 6.3 și 6.4, sunt îndeplinite. Potrivit acestor 
dispoziții, orice plan sau proiect care ar putea avea un efect semnificativ asupra sitului trebuie 
să fie supus unei evaluări a implicațiilor acestuia din perspectiva obiectivelor de conservare 
ale sitului. În cazul unui rezultat negativ al evaluării și în absența unor soluții alternative, 
proiectul ar putea fi autorizat numai în cazul în care dacă acesta este de interes public major și 
cu condiția să fie prevăzute măsuri compensatorii corespunzătoare pentru protejarea coerenței 
rețelei Natura 2000.

Concluzii

Conform informațiilor de care dispune Comisia, autoritățile competente nu au luat încă o 
decizie finală cu privire la proiectul de construcție a unei legături feroviare de mare viteză 
între Murcia și Cartagena, și nu există nici o dovadă a încălcării vreunul act legislativ al UE în 
domeniul mediului. 

                                               
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 (dosar 20090445).


