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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0973/2008, της Maria Carmen Castro Urzáiz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Asociación de Vecinos Independiente de Butarque» (AVIB), 
σχετικά με τις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης 
κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών που θα διασχίζουν το προστατευόμενο 
πάρκο Lineal de Manzanares (Μαδρίτη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών 
που θα διασχίζουν το Butarque (Villaverde, Μαδρίτη), υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα 
βλάψει σοβαρά το προστατευόμενο πάρκο Lineal de Manzanares. Η αναφέρουσα υποστηρίζει 
ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές δύο κατευθύνσεων εντάσσονται στη νέα σιδηροδρομική 
τροχιά από την Atocha (Μαδρίτη) στο Torrejón de Velasco (Τολέδο). Η αναφέρουσα 
αμφισβητεί τις εξηγήσεις που δίνουν οι ισπανικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες το έργο θα 
αποτελεί τον ταχύτερο δρόμο σύνδεσης των δύο σημείων. Ισχυρίζεται ότι οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στο φυσικό πάρκο έχουν παραβλεφθεί. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε 
η αναφέρουσα σε σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εν προκειμένω. Η Επιτροπή έλαβε 
επίσης υπόψη το ιστορικό καθώς και τα στοιχεία που είναι ήδη γνωστά σχετικά με το 
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συγκεκριμένο ζήτημα.

Δέον είναι να επισημανθεί ότι το εν λόγω σιδηροδρομικό έργο, μήκους περίπου 
26,5 χιλιομέτρων, εντάσσεται στο συνολικό έργο κατασκευής σιδηροδρόμου υψηλής 
ταχύτητας (AVE) μεταξύ της Μαδρίτης και των αυτόνομων κοινοτήτων Castilla-La Mancha, 
Valencia και Murcia. Ο φορέας προώθησης του έργου είναι το Υπουργείο Fomento
(Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών).

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2

και 2003/35/ΕΚ3) είναι εφαρμοστέα. Το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι τα 
σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία αίτησης 
χορήγησης άδειας και σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια.

Οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ) εφαρμόζονται στα σχέδια που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας. Κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, τα σχέδια του παραρτήματος Ι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, για 
τα σχέδια που υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ, το ενεχόμενο κράτος μέλος προσδιορίζει: α) 
βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, ή β) βάσει κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το 
κράτος μέλος (στάδιο ελέγχου), κατά πόσον το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν εάν θα 
εφαρμόσουν τις δύο αυτές διαδικασίες.

Τα σχέδια κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων παρατίθενται στο 
σημείο 7 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω σχέδια 
πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την 
αδειοδότησή τους.

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το σχέδιο που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
αναφοράς («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») έχει υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη δήλωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
με απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2008, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
ισπανικής κυβέρνησης (BOE), αριθ. 11 της 13ης Ιανουαρίου 2009 (σελίδες 4076 έως 4092).
Η εν λόγω δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνοψίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
που διενεργήθηκαν με τις ενεχόμενες αρχές και με το κοινό, των διαφόρων εναλλακτικών 
λύσεων που μελετήθηκαν, καθώς και των εγκριθέντων μέτρων για την αποφυγή ή την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου στο περιβάλλον.

                                               
1  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985. ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2  Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997. ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
3  Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. ΕΕ L 156 της 
25.6.2003.
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Οι ισπανικές αρχές αιτιολογούν την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου νέου σχεδίου 
βάσει της επικείμενης λειτουργίας της μελλοντικής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας (AVE) από την ανατολική Ισπανία με προορισμό την πόλη της Μαδρίτης, 
δεδομένου ότι η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη – Σεβίλλη 
είναι ήδη υπερφορτωμένη με τις νέες διαδρομές Μαδρίτη – Τολέδο και Μαδρίτη –Μάλαγα, 
οι οποίες είναι ήδη σε λειτουργία. Το έργο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, αποφεύγοντας 
τυχόν προβλήματα κορεσμού των γραμμών του σιδηροδρομικού δικτύου στο μέλλον. Οι 
ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι το εν λόγω έργο θα διασχίζει αστικές ή ημιαστικές ζώνες 
και ότι η εναλλακτική λύση που επιλέχθηκε τελικά πρόκειται να αξιοποιήσει πλήρως τον ήδη 
υπάρχοντα σιδηροδρομικό άξονα, δημιουργώντας διάφορες συνδέσεις πριν από την είσοδο 
στην πόλη της Μαδρίτης. Σύμφωνα με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο δεν 
θα έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στις κοντινές τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.
Εν πάση περιπτώσει, η εγγύτητα αυτών των τοποθεσιών ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση 
του τελικού σχεδίου. Εξάλλου, πρόκειται να ληφθούν ειδικά μέτρα, σε σχέση με τον 
ενδεχόμενο κίνδυνο ηχορρύπανσης.

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αναφέρουσα, όπως και άλλες ενώσεις, είχαν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους στο στάδιο 
δημόσιας διαβούλευσης της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν 
λόγω σχεδίου. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η παράγραφος 5.9 της δήλωσης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την 
προστασία του πάρκου Lineal del Manzanares, με μέτρα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων, 
διορθωτικά και αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και ειδική παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των μέτρων.

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι υφίσταται εν προκειμένω παραβίαση του εφαρμοστέου κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου.


