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Betreft: Verzoekschrift 0973/2008, ingediend door Maria Carmen Castro Urzáiz (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos Independiente de Butarque 
(AVIB), over het schadelijke milieueffect van de spoorwegtrajecten die volgens 
plan zullen worden aangelegd door het beschermde park Lineal de Manzanares
(Madrid)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de spoorwegtrajecten die volgens plan zullen worden aangelegd 
door Butarque (Villaverde, Madrid) en stelt dat dit ernstige schade zou toebrengen aan het 
beschermde park Lineal de Manzanares. Indienster stelt dat het dubbele spoor deel uitmaakt 
van een nieuw railtraject dat loopt van Atocha (Madrid) naar Torrejón de Velasco (Toledo). 
Indienster betwist de verklaringen van de Spaanse autoriteiten, waarin staat dat het project de 
snelste weg zou zijn die deze twee punten verbindt. Zij stelt dat het schadelijke milieueffect 
op het natuurpark is veronachtzaamd. Indienster verzoekt het Europees Parlement om deze 
zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de door indienster verstrekte 
inlichtingen onderzocht met betrekking tot het plan in kwestie en in het licht van het 
communautaire milieurecht dat van toepassing zou kunnen zijn. De Commissie heeft 
eveneens de antecedenten en de reeds bekende gegevens over dit onderwerp in overweging 
genomen.
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Er dient te worden opgemerkt dat dit spoorplan van ongeveer 26,5 kilometer deel uitmaakt 
van een totaalplan voor een hogesnelheidstrein (AVE) tussen Madrid en de Autonome 
gemeenschappen van Castilla-La Mancha, Valencia en Murcia. De opdrachtgever voor het 
plan is de minister van Fomento (openbare werken en vervoer).

Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3) is van 
toepassing. Artikel 2 bepaalt dat een vergunning vereist is voor projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, en een 
beoordeling van hun effecten moet plaatsvinden alvorens een vergunning wordt verleend.

De bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG (MER) gelden voor projecten die vermeld zijn in de
bijlagen I en II van de richtlijn. Op grond van artikel 4, lid 1 moeten projecten die vallen 
onder bijlage I worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Op grond van artikel 4, 
lid 2 moeten projecten die vallen onder bijlage II worden onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig artikel 5 tot en met 10 indien de betrokken lidstaat van oordeel is dat zulks 
noodzakelijk is op grond van a) een onderzoek per geval of b) door de lidstaat vastgestelde 
drempelwaarden of criteria (screening-fase). Lidstaten kunnen besluiten om beide procedures 
toe te passen.

Projecten voor de aanleg van spoorwegtrajecten voor spoorverkeer over grote afstanden zijn 
vermeld in punt 7 van bijlage I van Richtlijn 85/337/EEG. Als gevolg daarvan dient voor deze 
projecten eerst een milieueffectbeoordeling plaats te vinden voordat daarvoor toestemming 
wordt gegeven.

Er dient te worden opgemerkt dat het project waarop dit verzoekschrift betrekking heeft 
("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") onderworpen is aan een milieueffectbeoordeling. Deze 
beoordeling is afgesloten met het milieueffectrapport (DIA), aangenomen door de minister 
van Milieu bij besluit van 17 december 2008, gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad (BOE) 
nr. 11 van 13 januari 2009 (blz. 4076-4092). In dit rapport wordt het resultaat samengevat van 
de milieueffectbeoordeling, inclusief de uitgevoerde raadplegingen van de betrokken 
autoriteiten en de bevolking, de verschillende onderzochte alternatieven, evenals de getroffen 
maatregelen om de effecten van dit project op het milieu te voorkomen of te minimaliseren.

De Spaanse autoriteiten rechtvaardigen de noodzaak van dit specifieke project met de komst 
van de toekomstige HSL van Oost-Spanje naar Madrid, aangezien de bestaande lijn voor de 
HSL Madrid-Sevilla al zeer zwaar belast is met de nieuwe lijnen Madrid-Toledo en Madrid-
Malaga die al in gebruik zijn. Hierdoor zal een grotere flexibiliteit ontstaan, terwijl eventuele 
verzadigingsproblemen van de lijnen in de toekomst voorkomen kunnen worden. De Spaanse 
autoriteiten zetten uiteen dat dit project door stedelijke en semistedelijke gebieden zal lopen 
en dat het uiteindelijk gekozen alternatief zo veel mogelijk gebruik zal maken van de al 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985, PB L 175 van 5.7.1985.
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, PB L 73 van 14.3.1997.
3  Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, PB L 156 van 25.6.2003.
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bestaande spoorcorridor, doordat er verschillende aansluitingen worden gemaakt voordat het 
spoor in Madrid binnenkomt. Volgens het milieueffectrapport zal het project geen negatieve 
gevolgen van belang hebben voor de Natura 2000-gebieden die er vlakbij liggen. In ieder 
geval is bij het vaststellen van het definitieve project rekening gehouden met de nabijheid van 
die gebieden. Bovendien zullen er speciale maatregelen worden genomen in verband met de 
mogelijke akoestische vervuiling.

Uit het dossier blijkt dat indiener, evenals andere verenigingen, de gelegenheid heeft gehad 
om deel te nemen aan en verklaringen af te leggen tijdens de fase van openbare raadpleging in 
het kader van de milieueffectbeoordeling van dit project. Overigens dient te worden 
opgemerkt dat het DIA in punt 5.9 voorziet in speciale acties in verband met de bescherming 
van het Parque Lineal del Manzanares, met minimaliserende, corrigerende en 
compensatiemaatregelen, evenals in een concrete milieucontrole van deze maatregelen.

Conclusie

De analyse van het dossier heeft niet geleid tot de conclusie dat er in dit geval sprake is van 
een inbreuk op het communautaire milieurecht.


