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Lūgumrakstu komiteja

11.05.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0973/2008, ko „Asociación de Vecinos Independiente de 
Butarque (AVIB)” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Carmen Castro
Urzàiz, par plānotā dzelzceļa posma caur aizsargājamo parku Lineal de 
Manzanares

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret dzelzceļa posmu, ko paredzēts būvēt cauri Butarque
(Villaverde, Madride), apgalvojot, ka tas radītu nopietnu kaitējumu aizsargājamajam parkam 
Lineal de Manzanares. Lūgumraksta iesniedzēja raksta, ka divvirzienu sliežu posms ir daļa no 
jaunās dzelzceļa līnijas, kas savienos Atocha (Madride) un Torrejón de Velasco (Toledo).
Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Spānijas iestāžu paskaidrojumu, ka projekts ļaus 
visātrākajā veidā no vienas pilsētas nokļūt otrā. Viņa apgalvo, ka neesot izvērtēta projekta 
kaitīgā ietekme uz dabas parku. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Parlaments izmeklē šo 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzējas sniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar attiecīgo projektu, ņemot vērā varbūtēji piemērojamos Kopienas tiesību aktus vides 
jomā. Komisija arī ņēma vērā iepriekšējos līdzīgos gadījumus, kā arī informāciju, kas par šo 
tematu jau ir zināma.

Jāatzīmē, ka šis dzelzceļa projekts ar garumu apmēram 26,5 km ir daļa no vispārējā 
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ātrvilciena (AVE) projekta starp Madridi un Kastīlijas–Lamančas, Valensijas un Mursijas 
autonomajām kopienām. Projekta izstrādātājs ir Fomento ministrija (valsts pasūtījuma 
celtniecības darbi un transports).

Ir jāpiemēro Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3). Direktīvas 
2. pantā ir noteikts, ka, pirms tiek dota piekrišana, tiem projektiem, kuriem var būt būtiska 
ekoloģiskā ietekme inter alia to rakstura, izmēru vai atrašanās vietas dēļ, veic saskaņošanas 
pieprasījuma procedūru un to ietekmes novērtējumu.

Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīva) noteikumus piemēro attiecībā uz šīs direktīvas I un 
II pielikumā minētajiem projektiem. Saskaņā ar 4. panta 1. punkta nosacījumiem I pielikumā 
noteiktajiem projektiem obligāti veicama to ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Saskaņā 
ar 4. panta 2. punkta nosacījumiem attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem 
dalībvalstis var nolemt: a) analizējot atsevišķi katru gadījumu, vai b) pēc dalībvalsts 
noteiktajiem limitiem vai kritērijiem (atbilstības izvērtējuma posms), vai projekts ir jānovērtē 
saskaņā ar 5.–10. pantu. Dalībvalstis var nolemt piemērot abas procedūras.

Garo distanču dzelzceļa līniju būvniecība ir iekļauta Direktīvas 85/337/EEK I pielikuma 
7. punktā. Tādējādi šiem projektiem pirms saskaņošanas jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Jāatzīmē, ka projektam, uz ko attiecas šis lūgumraksts („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”), tika veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums. Šī procedūra beidzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi (PIV), 
ko Vides ministrija pieņēma ar 2008. gada 17. decembra lēmumu, kurš publicēts 2009. gada 
13. janvārī valsts oficiālajā vēstnesī, Nr. 11 (4076.–4092. lpp.). PIV aprakstīts ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras rezultāts, tostarp apspriešanas ar attiecīgajām varas iestādēm un 
sabiedrību, dažādas pētītās alternatīvas, kā arī pieņemtie pasākumi, lai novērstu vai 
samazinātu šā projekta ietekmi uz vidi.

Spānijas varas iestādes šā jaunā projekta nepieciešamību attaisno ar nākotnē paredzamo 
ātrvilciena līnijas izveidi no Spānijas austrumiem uz Madrides pilsētu, ņemot vērā, ka 
pastāvošā ātrvilciena līnija Madride–Sevilja ir ļoti noslogota ar jaunajām līnijām Madride–
Toledo un Madride–Malaga, kuras jau darbojas. Tas sniegs lielāku elastīgumu, izvairoties no 
iespējamām nākotnes līniju noslodzes problēmām. Spānijas varas iestādes skaidro, ka šis 
projekts šķērsos pilsētvides zonas vai daļējas pilsētvides zonas un ka izraudzītajā alternatīvajā 
risinājumā tiks iespējami daudz izmantots jau esošais dzelzceļa koridors, veidojot dažādus 
savienojumus pirms iebraukšanas Madridē. Saskaņā ar PIV projektam nebūs ievērojamas 
negatīvas ietekmes uz Natura 2000 teritorijām, kas atrodas tā tuvumā. Katrā ziņā šo teritoriju 
tuvums tika ņemts vērā, izstrādājot projekta gala versiju. Turklāt tiks veikti īpaši pasākumi 
saistībā ar iespējamo akustisko piesārņojumu.

Var spriest, ka lūgumraksta iesniedzējai tāpat kā citām asociācijām bija iespēja piedalīties un 

                                               
1 Padomes 1985. gada 25. jūnija Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985.
2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK. OV L 73, 14.3.1997.
3  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK. OV L 156, 25.6.2003.
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izteikties šā projekta ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas posmā. Turklāt 
jānorāda, ka PIV 5.9. punktā paredzētas konkrētas darbības saistībā ar Parque Lineal del 
Manzanares projektu, ar samazināšanas, korekcijas vai kompensācijas pasākumiem, kā arī 
konkrēta šo pasākumu uzraudzība attiecībā uz vidi.

Secinājumi

Izpētot šo jautājumu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie Kopienas 
tiesību akti vides jomā.”


