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Tárgy: Maria Carmen Castro Urzáiz, spanyol állampolgár által az „Asociación de 
Vecinos Independiente de Butarque” (AVIB) nevében benyújtott, 0973/2008.
számú petíció a madridi Lineal de Manzanares parkon keresztül megépítendő, 
tervezett vasúti sínek kedvezőtlen környezeti hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Butarquén (Villaverde, Madrid) keresztül megépítendő, 
tervezett vasúti sínek ellen, és azzal érvel, hogy azok súlyosan károsítanák a „Lineal de 
Manzanares” védett parkot. A petíció benyújtója kifejti, hogy a kétirányú vasúti sínek egy új 
vasúti pálya részét képezik, amely a madridi Atocha és a toledói Torrejón de Velasco között 
teremt összeköttetést. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a spanyol hatóságok által adott 
magyarázatokat, amelyek értelmében a szóban forgó projekt jelentené a két pont közötti 
leggyorsabb összeköttetést. Azzal érvel, hogy elsiklottak a projektnek a természeti parkra 
gyakorolt káros hatásai felett. A petíció benyújtója a szóban forgó ügy kivizsgálására kéri az 
Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottság szolgálatai az alkalmazható közösségi környezetvédelmi jog fényében 
megvizsgálták a petíció benyújtójának érveit és az ügyben érintett projekttel összefüggésben 
általa nyújtott információkat. A Bizottság az előzményeket, valamint az ügyre vonatkozóan 
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már ismert adatokat is figyelembe vette.

Szükséges rámutatni arra, hogy ez a körülbelül 26,5 kilométer hosszú vasútvonal 
megépítésére vonatkozó projekt a Madridot Castilla-La Mancha, Valencia és Murcia autonóm 
közösségekkel összekötő nagysebességű vasút (AVE) átfogó projektjének része. A projekt 
megvalósítója a spanyol fejlesztési Minisztérium (Ministerio de Fomento).

Az egyes állami és magánprojektek környezetvédelmi hatástanulmányának készítéséről szóló 
(a 97/11/EK1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított), 85/337/EGK tanácsi irányelv3

alkalmazandó. A 2. cikk úgy rendelkezik, hogy az engedély megadása előtt többek között a 
jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorló projektek esetében hatásvizsgálatot kell végezni és azokat 
engedélykérelmezési eljárásnak kell alávetni.

A 85/337/EGK (KHT) irányelv rendelkezéseit az irányelv I. és II. mellékletében szereplő 
projektekre kell alkalmazni. A 4. cikk (1) bekezdése értelmében az I. mellékletben felsorolt 
projektekről kötelező környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. A 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében a II. mellékletben felsorolt projektekre az érintett tagállam állapítja meg: a) esetről 
esetre elvégzett vizsgálat alapján, vagy b) a tagállam által meghatározott küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján (screening fázis), ha a projekt vizsgálatra kötelezettnek minősül az 5–10. 
cikkel összhangban. A tagállamok dönthetnek e két eljárás alkalmazásáról.

A távolsági vasúti közlekedést szolgáló vonalak építésére irányuló projektek a 85/337/EGK 
irányelv I. mellékletében szerepelnek. Következésképpen e projekteket engedélyezés előtt 
környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell alávetni.

Megemlítendő, hogy a petíció tárgyát képező projektet ("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") 
környezetvédelmi hatásvizsgálatnak vetették alá. Ez az eljárás a Környezetvédelmi 
Minisztérium által 2008. december 17-én elfogadott, az állam hivatalos lapja (BOE) 2009. 
január 13-án megjelent 11. számában (4076–4092. oldal) közzétett határozatában foglalt, a 
környezeti hatásról szóló nyilatkozattal zárult le. E nyilatkozat összefoglalja a 
környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményét, ideértve az érintett hatóságokkal és a 
nagyközönséggel folytatott konzultációt, a különböző tanulmányozott alternatívákat, valamint 
a projekt környezetre gyakorolt hatásainak elkerülése vagy minimálisra csökkentése 
érdekében elfogadott intézkedéseket is.

A spanyol hatóságok e speciális új projekt szükségességét a Spanyolország keleti részét 
Madriddal összekötő jövőbeli nagysebességű vasút érkezésével indokolják, mivel a már 
működő Madrid–Sevilla nagysebességű vasútvonal nagyon leterhelt az új Madrid–Toledo és 
Madrid–Málaga vonalak miatt. Ez a jövőben nagyobb rugalmasságot tesz majd lehetővé, és a 
vasútvonalak telítettségéből eredő esetleges problémák elkerülhetők lesznek. A spanyol 
hatóságok kifejtik, hogy e projekt városi vagy félig városi övezeteket szel majd át, és az az 

                                               
1  1997. március 3-i 97/11/EK irányelv.  HL L 073, 1997.3.14.
2  2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.  HL L 156., 2003.6.25.
3 1985. június 25-i 85/337/EGK tanácsi irányelv. HL L 175., 1985.7.5.
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alternatíva, amelyet végül választottak, maximálisan ki fogja használni a már meglévő vasúti 
folyosót, különböző csatlakozásokat teremtve még az előtt, hogy elérné Madridot. A 
környezeti hatásról szóló nyilatkozat szerint a projekt nem lesz érzékelhető negatív hatással a 
közelben fekvő Natura 2000 területekre. Mindenesetre a területek közelségét figyelembe 
vették a végleges projekt kidolgozásánál. Továbbá a lehetséges zajszennyezéssel 
összefüggésben különleges intézkedéseket hoznak majd.

Az ügyből kitűnik, hogy a petíció benyújtójának a többi egyesülethez hasonlóan alkalma volt 
a projekt környezetvédelmi hatásvizsgálatáról a nyilvánossággal folytatott konzultáció 
keretében a részvételre, és észrevételeinek megtételére. Megjegyzendő továbbá, hogy a 
nyilatkozat 5.9. pontja különleges lépéseket ír elő a Parque Lineal del Manzanares 
védelmével, a minimalizálást a korrigálást és a kompenzálást célzó intézkedésekkel, valamint 
ezen intézkedések konkrét környezetvédelmi nyomon követésével összefüggésben.

Következtetések

Az ügy vizsgálata alapján jelen esetben nem volt megállapítható az alkalmazandó 
környezetvédelmi közösségi jog sérelme.


