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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0973/2008, внесена от г-жа Maria Carmen Castro Urzáiz, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Vecinos Independiente de Butarque 
(AVIB), относно вредно въздействие върху околната среда на планираната 
железопътна линия, която предстои да бъде изградена през защитения парк 
Lineal de Manzanares (Мадрид) 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу планираната железопътна линия, която 
предстои да бъде изградена през Butarque (Villaverde, Мадрид), като привежда доводи, 
че тя ще причини сериозни щети на защитения парк Lineal de Manzanares. Вносителката 
на петицията твърди, че двупосочната железопътна линия е част от новата железопътна 
връзка между Atocha (Мадрид) и Torrejón de Velasco (Толедо). Вносителката на 
петицията оспорва обяснението, дадено от испанските органи, според което проектът 
ще бъде най-бързият начин да се свържат двете точки. Тя твърди, че вредното 
въздействие върху природния парк е било пренебрегнато. Вносителката на петицията 
моли Европейския парламент да проучи този случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителката доводи и 
информация във връзка с въпросния проект във връзка с правото на Общността в 
областта на околната среда, приложимо в конкретния случай.  Също така Комисията 
взе под внимание предисторията, както и вече известната информация по този въпрос.
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Следва да се посочи, че железопътният проект с дължина около 26,5 километра е част 
от общия проект за високоскоростен железопътен транспорт (AVE) между Мадрид и 
автономните области Castilla-La Mancha, Валенсия и Мурсия.  Инвеститор на проекта е 
министерството на Fomento (общественото строителство и транспорта).

Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда (във вида, в който е изменена от Директива 
97/11/EО2 и Директива 2003/35/EО3) е приложима.  Член 2 предвижда проектите, за 
които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, inter alia 
поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за 
процедура за даване на съгласие и на оценка относно тяхното въздействие преди 
издаването на разрешително.

Разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО (ОВОС) се прилагат за проектите, посочени в 
приложения І и ІІ към нея.  По силата на член 4, параграф 1, проектите от приложение І 
следва задължително да са предмет на оценка за въздействие върху околната среда.  По 
силата на член 4, параграф 2, за проектите, изброени в приложение II, съответната 
държава-членка определя: a) въз основа на разглеждане на всеки отделен случай, или б) 
въз основа на прагове или критерии, определени от държавата-членка (фаза на 
скрининг), дали проектът подлежи на оценка в съответствие с членове 5 до 10. 
Държавите-членки могат да решат да приложат тези две процедури.

Проектите за строителство на релсови пътища за железопътен транспорт на далечни 
разстояния са посочени в точка 7 от приложение І към Директива 85/337/ЕИО.  
Следователно тези проекти следва да бъдат предмет на оценка на въздействието върху 
околната среда преди да бъдат одобрени.

Следва да се посочи, че проектът, който е предмет на настоящата петиция („Proyecto de 
implantación de una doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea 
de alta velocidad Madrid – Castilla-La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia“) е бил предмет на процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  
Тази процедура е приключила с декларация за въздействието върху околната среда 
(ДВОС), приета от Министерството на околната среда с решение от 17 декември 2008 
г., публикувано в Държавен вестник (BOE) № 11 от 13 януари 2009 г. (стр. 4076–4092).  
Тази ДВОС обобщава резултата от процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, включително проведените консултации със съответните органи и 
обществеността, различните проучени възможности, както и приетите мерки с цел да се 
избегне или сведе до минимум въздействието на този проект върху околната среда.

Испанските органи обосновават необходимостта от този нов специфичен проект с 
бъдещото изграждане на линията за високоскоростен железопътен транспорт от 
източна Испания към Мадрид, като се има предвид, че съществуващата линия за 
високоскоростен железопътен транспорт Мадрид - Севиля е много натоварена с новите 

                                               
1  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 25 юни 1985 г.  ОВ L. 175, от 5.7.1985 г.
2  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г. ОВ L 073, от 14.3.1997 г.
3  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 май 2003 г. ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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линии Мадрид–Толедо и Мадрид–Малага, които вече функционират.  Това ще позволи 
по-голяма гъвкавост, като се избегнат евентуални проблеми с претоварване на 
железопътните линии в бъдеще.  Испанските органи обясняват, че този проект ще 
пресече градските или полуградски зони и че избраната в крайна сметка алтернатива
ще се възползва в максимална степен от вече съществуващия железопътен коридор, 
като се установят различни връзки преди влизането в Мадрид.  Съгласно ДВОС, 
проектът няма да има отрицателно въздействие върху намиращите се в близост обекти 
от Натура 2000.  Във всеки случай, близостта на тези обекти е взета предвид при 
изготвянето на окончателния проект.  Освен това са предприети специални мерки във 
връзка с възможно шумово замърсяване.

От документа става ясно, че вносителката на петицията, също както и други асоциации, 
е имала възможността да участва и да отправи своите твърдения в рамките на 
общественото допитване относно процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда на този проект.  От друга страна, следва да се отбележи, че в точка 5.9 
от ДВОС се предвиждат специални действия във връзка със защитата на Parque Lineal 
del Manzanares, с мерки за минимизиране на въздействието, коригиращи и 
компенсаторни мерки, както и конкретен екологичен мониторинг на тези мерки.

Заключения

Анализът на документацията не позволява да се установи нарушение на правото на 
Общността в областта на околната среда, приложимо в настоящия случай.


