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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0973/2008 af Maria Carmen Castro Urzáiz, spansk statsborger, for 
"Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB)", om den skadelige 
indvirkning på miljøet af de jernbaneskinner, som efter planen skal løbe gennem 
den beskyttede park "Lineal de Manzanares" (Madrid)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod de jernbaneskinner, som efter planen skal løbe gennem Butarque 
(Villaverde, Madrid), idet hun hævder, at det vil medføre alvorlige skader for den beskyttede 
park "Lineal de Manzanares". Andrageren fastholder, at den dobbeltsporede jernbane indgår i 
en ny jernbanestrækning fra Atocha (Madrid) til Torrejón de Velasco (Toledo). Andrageren 
anfægter de spanske myndigheders forklaringer, om at projektet skulle være den hurtigste 
måde at forbinde de to punkter på. Han hævder, at den skadelige indvirkning på naturparken 
er blevet overset. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af den fællesskabslovgivning på 
miljøområdet, som kunne finde anvendelse i den foreliggende sag. Kommissionen har 
ligeledes taget højde for tidligere tilfælde samt allerede kendte oplysninger om dette emne.

Dette jernbaneprojekt, der strækker sig over ca. 26,5 km, er en del af det samlede projekt med 
højhastighedstog (AVE) mellem Madrid og de selvstyrende regioner Castilla-La Mancha, 
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Valencia og Murcia. Bygherren til projektet er Fomento-ministeriet (offentlige arbejder og 
transport).

Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3) finder 
anvendelse. I direktivets artikel 2 fastsættes det, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal undergives et krav 
om tilladelse og en vurdering af denne indvirkning, inden der gives tilladelse.

Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF (VVM) finder anvendelse på de projekter, der er 
nævnt i bilag I og II til direktivet. I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekterne i bilag I 
undergives en vurdering af deres indvirkning på miljøet. I medfør af artikel 4, stk. 2, afgør 
medlemsstaten for projekter, der henhører under bilag II, a) med udgangspunkt i en 
undersøgelse af hvert enkelt tilfælde eller b) med udgangspunkt i grænseværdier eller kriterier 
fastsat af medlemsstaten (screeningsfasen), om projektet skal vurderes i henhold til artikel 5 
til 10. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de nævnte procedurer.

Projekter vedrørende anlæg af jernbaneskinner til jernbanetrafik over store afstande er 
omfattet af punkt 7 i bilag I til direktiv 85/337/EØF. Derfor skal der for sådanne projekter 
gennemføres en miljøkonsekvensanalyse, inden der gives tilladelse til dem.

Det skal bemærkes, at det projekt, som dette andragende vedrører ("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"), har 
været underkastet en procedure med en miljøkonsekvensvurdering. Denne procedure blev 
afsluttet med en erklæring om projektets indvirkning på miljøet, som blev vedtaget af 
miljøministeriet ved afgørelse af 17. december 2008 offentliggjort i det spanske lovtidende nr. 
11 af 13. januar 2009 (side 4076-4092). I dette lovtidende sammenfattes resultatet af 
miljøkonsekvensanalysen, herunder høringerne af de berørte myndigheder og offentligheden, 
de undersøgte alternativer samt de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre eller 
begrænse projektets virkninger på miljøet.

De spanske myndigheder begrunder dette nye projekt med det fremtidige højhastighedstogs 
ankomst fra det østlige Spanien mod Madrid, da den nuværende jernbanelinje til 
højhastighedstoget mellem Madrid og Sevilla allerede er belastet med de nye linjer mellem 
Madrid og Toledo og mellem Madrid og Malaga, som allerede er taget i brug. Dette vil give 
større fleksibilitet, idet man undgår evt. problemer med overbelastning af de fremtidige linjer. 
De spanske myndigheder oplyser, at dette projekt går igennem byområder eller bylignende 
områder, og at den løsning, der til sidst vælges, vil udnytte den eksisterende jernbanekorridor 
bedst muligt, idet der etableres forskellige forbindelser inden indførslen i Madrid. Ifølge 
miljøkonsekvensanalysen får projektet ikke væsentlige negative virkninger på de nærliggende 
Natura 2000-lokaliteter. Disse lokaliteters nærhed er under alle omstændigheder blevet taget i 
betragtning ved udarbejdelsen af det endelige projekt. Endvidere bliver der truffet særlige 
foranstaltninger med hensyn til en evt. støjforurening.

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 25. juni 1985. EFT L 175 af 05.07.1985.
2  Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997. EFT L 073 af 14.03.1997.
3  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003. EUT L 156 af 25.06.2003.
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Det fremgår af sagsakterne, at andrageren og andre foreninger har haft lejlighed til at deltage 
og fremsætte indvendinger under den offentlige høring i forbindelse med proceduren med 
vurdering af dette projekts indvirkning på miljøet. Endvidere skal det påpeges, at der i 
miljøkonsekvensvurderingens punkt 5.9 fastsættes særlige foranstaltninger med hensyn til 
beskyttelse af parken "Lineal de Manzanares", som omfatter begrænsende, korrigerende og 
kompenserende foranstaltninger samt en konkret miljøopfølgning på disse foranstaltninger.

Konklusioner

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag."


