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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1579/2012, ktorú predkladá Alberto Lago González, španielsky štátny 
občan, v mene Ferbal Agrícola SL, o plánovanej vysokorýchlostnej železnici 
medzi mestami Murcia a Cartagena (Španielsko), ktorá by mala negatívny 
vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície kritizuje, že Ministerstvo verejných prác a dopravy Španielska 
(Ministerio de Fomento) schválením projektu vysokorýchlostnej železnice, ktorá by spájala 
španielske mestá Murcia a Cartagena, porušuje európske právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Predkladateľ petície upozorňuje, že zvolená vysokorýchlostná 
železnica by prechádzala cez lokalitu sústavy Natura 2000 (ES0000269, Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona), a preto by mala výrazne negatívny environmentálny vplyv na 
toto osobitne chránené územie. Predkladateľ petície ďalej podrobne uvádza, že posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie vykonané pre tento projekt dokázalo existenciu dvoch 
alternatívnych trás, ktoré by mali minimálny vplyv na túto lokalitu sústavy Natura 2000. 
V dôsledku toho predkladateľ petície kritizuje porušovanie smernice o biotopoch, smernice 
o vtákoch a smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa zdá, že informačná štúdia bola v tomto 
štádiu predbežne schválená a že ešte nebol poskytnutý konečný súhlas. Podľa dostupných 
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verejných informácií1 sa tiež zdá, že postup posudzovania vplyvov tohto projektu na životné 
prostredie stále prebieha.

Komisia by chcela upozorniť na to, že pred povolením projektu budú musieť príslušné orgány 
zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedených v článku 6 smernice o biotopoch, a to najmä 
v odsekoch 6.3 a 6.4. Podľa týchto ustanovení akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý 
pravdepodobne môže významne ovplyvniť danú lokalitu, podlieha primeranému odhadu jeho 
dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. V prípade negatívneho odhadu 
a pri neexistencii alternatívnych riešení sa projekt môže povoliť len z dôvodov vyššieho 
verejného záujmu a pod podmienkou, že sa príjmu primerané kompenzačné opatrenia na 
ochranu spojitosti sústavy Natura 2000.

Záver

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, príslušné orgány ešte neprijali konečné 
rozhodnutie týkajúce sa projektu výstavby vysokorýchlostného železničného spojenia medzi 
mestami Murcia a Cartagena a neexistuje dôkaz o porušení ktoréhokoľvek právneho predpisu 
EÚ v oblasti životného prostredia. 

                                               
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 (spis 20090445).


