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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0973/2008 dėl geležinkelio, kuris turi būti tiesiamas per saugomą
Lineal de Manzanares (Madridas) parką, projekto neigiamo poveikio aplinkai, 
kurią pateikė Ispanijos pilietė Maria Carmen Castro Urzáiz asociacijos Asociación 
de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja geležinkelio, kuris turi būti tiesiamas per Butarque (Villaverde, 
Madridas), projektui tvirtindama, kad šiuo projektu būtų padaryta daug žalos saugomam 
Lineal de Manzanares parkui. Ji teigia, kad dvigubos vėžės geležinkelis yra naujosios 
geležinkelio linijos, kuria sujungiami Atocha (Madridas) ir Torrejón de Velasco (Toledas), 
dalis. Ji nepritaria Ispanijos valdžios institucijų paaiškinimams, kad įgyvendinus projektą būtų 
suteikta galimybė greičiausiai pasiekti abi vietas, tvirtindama, kad neatsižvelgta į neigiamą 
poveikį gamtos parkui, ir prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos argumentus ir jos pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu projektu, remdamasi Bendrijos aplinkos teise, kuri galėtų būti taikoma.
Komisija taip pat atsižvelgė į ankstesnes peticijas ir šiuo klausimu jau žinomą informaciją.

Pažymėtina, kad šis apie 26,5 km geležinkelio projektas yra bendro greitųjų traukinių (AVE), 
važiuojančių iš Madrido į Kastilijos-La Mančos, Valensijos ir Mursijos autonominių regionų 
ir iš šių regionų į Madridą, projekto dalis. Projekto rangovė – Fomento (viešųjų darbų ir 
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transporto) ministerija.

Taikoma Direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3). 2 straipsnyje 
nustatyta, kad prieš duodant sutikimą, projektams, kuriais gali būti daromas reikšmingas 
poveikis aplinkai, inter alia, dėl jų pobūdžio, masto ar vietos, turi būti pateikiamas prašymas 
duoti sutikimą ir atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Direktyvos 85/337/EEB nuostatos (poveikio aplinkai vertinimas – PAV) taikomos 
projektams, įtrauktiems į direktyvos I ir II priedus. Pagal 4 straipsnio 1 dalį I priede 
nurodytiems projektams poveikio aplinkai vertinimo procedūra turi būti privaloma. Pagal 4 
straipsnio 2 dalį susijusi valstybė narė, a) išnagrinėjusi kiekvieną atvejį arba b) pagal 
valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus (screening etapas), nusprendžia, ar turi būti 
atliekamas šios direktyvos II priede išvardytų projektų poveikio vertinimas pagal 5–10 
straipsnius. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti abi procedūras.

Tolimųjų reisų geležinkelio linijų tiesimo projektai įtraukti į Direktyvos 85/337/EEB I priedo 
7 punktą. Todėl prieš šiems projektams duodant sutikimą turi būti atliekamas jų poveikio 
aplinkai vertinimas.

Pažymėtina, kad projekto, dėl kurio pateikta ši peticija, („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“) poveikio
aplinkai vertinimas atliktas. Atlikus vertinimą priimta poveikio aplinkai deklaracija, kurią 
Aplinkos ministerija patvirtino 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu, paskelbtu 2009 m. sausio 
13 d. Oficialiajame valstybės leidinyje Nr. 11 (BOE) (4076–4092 p.). Šioje poveikio aplinkai 
deklaracijoje apibendrinami poveikio aplinkai vertinimo procedūros, įskaitant konsultacijas su 
suinteresuotosiomis valdžios institucijomis ir visuomene, rezultatai, įvairios nagrinėtos 
galimybės ir priemonės, priimtos siekiant išvengti šio projekto poveikio aplinkai arba jį 
sumažinti.

Ispanijos valdžios institucijų teigimu, šis naujas konkretus projektas būtinas todėl, kad ateityje 
greitieji traukiniai iš Ispanijos rytinės dalies važiuos į Madrido miestą, nes esama greitųjų 
traukinių linija Madridas–Sevilija (jau veikiančios naujos linijos Madridas–Toledas ir 
Madridas–Malaga) jau labai apkrauta. Tai leis lanksčiau paskirstyti transporto srautus, ateityje 
išvengiant galimų problemų, susijusių su linijų perkrovimu.  Ispanijos valdžios institucijos 
aiškina, kad pagal šį projektą traukiniai važiuos miestų ar gyvenviečių teritorijomis ir kad 
galiausiai pasirinkta galimybė bus naudingiausia jau esamam geležinkelio koridoriui, prieš 
įvažiavimą į Madridą nutiesiant įvairias jungtis. Kaip teigiama poveikio aplinkai 
deklaracijoje, projektas neturės didelio neigiamo poveikio arti esančioms Natura 2000
vietovėms. Bet kokiu atveju rengiant galutinį projektą į šių vietovių artumą atsižvelgta. Be to, 
imtasi specialių priemonių, susijusių su galima akustine tarša.

Iš dokumentų matyti, kad peticijos pateikėja, kaip ir kitos asociacijos, turėjo galimybę 

                                               
1  1985 m. bir˛elio 25 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB. OL L 175, 1985 7 5.
2  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB. OL L 073, 1997 3 14.
3  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB.



CM\816613LT.doc 3/3 PE441.316v01-00

LT

dalyvauti pagal šio projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūrą vykstančiose 
konsultacijose su visuomene ir išsakyti savo nuomonę. Be to, pažymėtina, kad poveikio 
aplinkai deklaracijos 5.9 punkte nustatyti konkretūs veiksmai, susiję su Parque Lineal del 
Manzanares apsauga, poveikio mažinimo, taisomosiomis ir kompensacinėmis priemonėmis ir 
konkrečia aplinkos srityje vykdoma šių priemonių stebėsena.

Išvados

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad šiuo konkrečiu atveju taikoma 
Bendrijos aplinkos teisė pažeista.“


