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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0973/2008, którą złożyła Maria Carmen Castro Urzáiz (Hiszpania) 
w imieniu Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB), w sprawie 
szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne planowanych linii 
kolejowych, które mają przebiegać przez tereny chronionego parku Lineal de 
Manzanares (Madryt)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko planowanym liniom kolejowym, które mają 
przebiegać przez Butarque (Villaverde, Madryt), twierdząc, że spowodują one poważne straty 
w chronionym parku Lineal de Manzanares. Składająca petycję utrzymuje, że dwutorowa 
linia kolejowa będzie częścią nowej trajektorii kolejowej biegnącej z Atochy (Madryt) do 
Torrejón de Velasco (Toledo). Składająca petycję kwestionuje wyjaśnienia udzielone przez 
hiszpańskie władze, według których przedsięwzięcie będzie najszybszym sposobem na 
połączenie dwóch punktów. Twierdzi ona, że przeoczono szkodliwe oddziaływanie na park 
przyrody. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zbadał tę sprawę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Służby Komisji rozpatrzyły argumenty i informacje przedstawione przez składającą petycję 
w związku z omawianym przedsięwzięciem w świetle przepisów wspólnotowych 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, które mogłyby mieć zastosowanie. Komisja 
uwzględniła także wydarzenia wcześniejsze oraz informacje już posiadane na ten temat.
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Należy zaznaczyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie budowy linii kolejowych o długości 
ok. 26,5 km jest częścią ogólnego projektu połączeń kolejowych dużych prędkości (AVE) 
między Madrytem a regionami autonomicznymi Kastylia-La Mancha, Walencja i Murcja. 
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Fomento (Robót Publicznych i Transportu).

W takim przypadku zastosowanie ma dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(zmieniona dyrektywami 97/11/WE2 i 2003/35/WE3). W art. 2 przewidziano, że 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne między innymi 
z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają procedurze składania 
wniosków o zezwolenie na inwestycję oraz ocenie w odniesieniu do ich skutków przed 
udzieleniem zezwolenia.

Przepisy dyrektywy 85/337/EWG (OOŚ) mają zastosowanie do przedsięwzięć wymienionych 
w załączniku I i II do dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia zaliczone do 
kategorii objętych zakresem stosowania załącznika I podlegają obowiązkowo procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w przypadku przedsięwzięć 
zaliczonych do kategorii wymienionych w załączniku II państwo członkowskie określa na 
podstawie: a) badania indywidualnego lub b) progów lub kryteriów ustalonych przez państwo 
członkowskie (procedura przeglądu), czy przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z art. 5-10. 
Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu obydwu procedur.

Przedsięwzięcia budowy dalekobieżnych linii ruchu kolejowego są ujęte w punkcie 
7 załącznika I do dyrektywy 85/337/EWG. W związku z tym przedsięwzięcia te podlegają 
ocenie oddziaływania na środowisko przed udzieleniem zezwolenia.

Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie będące przedmiotem petycji („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”) zostało poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura ta 
zakończyła się wydaniem oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego przez 
Ministerstwo Środowiska decyzją z dnia 17 grudnia 2008 r., opublikowaną w hiszpańskim 
dzienniku urzędowym (BOE) nr 11 z dnia 13 stycznia 2009 r. (s. 4076–4092). We 
wspomnianym oświadczeniu podsumowano wyniki procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym konsultacji z właściwymi organami i społeczeństwem, rozważane 
rozwiązania alternatywne oraz działania podjęte w celu uniknięcia bądź zminimalizowania 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Władze hiszpańskie uzasadniają konieczność realizacji tego nowego konkretnego 
przedsięwzięcia przyszłym pojawieniem się nowej linii kolejowej dużych prędkości, 
biegnącej ze wschodniej Hiszpanii do Madrytu, ponieważ istniejące połączenie dużych 
prędkości Madryt–Sewilla jest już bardzo obciążone przez funkcjonujące linie Madryt-Toledo 
i Madryt–Malaga. Przedsięwzięcie to umożliwi większą elastyczność i pozwoli uniknąć 
w przyszłości ewentualnych problemów wynikających z przeciążenia linii. Władze 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 25 czerwca 1985 r., Dz.U. L. 175 z 5.7.1985.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r., Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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hiszpańskie wyjaśniają, że omawiana linia będzie przebiegać przez obszary miejskie 
i mieszane oraz że wybrane ostatecznie rozwiązanie będzie miało na celu jak największe 
wykorzystanie już istniejącego korytarza kolejowego i utworzenie rozmaitych połączeń przed 
wjazdem do Madrytu. Zgodnie z oświadczeniem o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcie nie będzie miało znaczących negatywnych skutków dla położonych 
w pobliżu obszarów należących do sieci Natura 2000. W każdym razie bliskość tych 
obszarów została uwzględniona przy tworzeniu ostatecznego projektu. Co więcej, zostaną 
przedsięwzięte szczególne środki związane z możliwym zanieczyszczeniem hałasem.

Z dokumentów wynika, że składająca petycję, podobnie jak przedstawiciele innych 
stowarzyszeń, miała okazję uczestniczyć w konsultacji społecznej w ramach procedury oceny 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i sformułować swoje uwagi. 
Należy ponadto zauważyć, że w punkcie 5.9 oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko 
przewidziano szczególne działania związane z ochroną Parque Lineal del Manzanares, w tym 
środki zmniejszające oddziaływanie, naprawcze i kompensacyjne, a także rzeczywiste 
monitorowanie środowiskowe stosowania tych środków.

Wnioski

Analiza dokumentów nie pozwala na stwierdzenie naruszenia przepisów wspólnotowych 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, mających zastosowanie w omawianym 
przypadku.


