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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0973/2008, adresată de Maria Carmen Castro Urzáiz, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB), 
privind impactul nociv asupra mediului al traseului de cale ferată planificat a fi 
construit prin parcul protejat Lineal de Manzanares (Madrid)

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva traseului de cale ferată planificat a fi construit prin Butarque 
(Villaverde, Madrid), susținând că aceasta ar determina daune grave parcului protejat Lineal 
de Manzanares. Petiționara susține că linia dublă de cale ferată face parte din noul traseu de 
cale ferată de la Atocha (Madrid) la Torrejón de Velasco (Toledo). Aceasta pune sub semnul 
întrebării explicațiile oferite de autoritățile spaniole, potrivit cărora proiectul ar fi cel mai 
rapid mod de a lega cele două puncte. Aceasta susține că impactul nociv asupra parcului 
natural ar fi trecut cu vederea. Petiționara solicită Parlamentului European să cerceteze acest 
caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționară în 
legătură cu proiectul în cauză, în temeiul dreptului comunitar aplicabil în materie de mediu. 
De asemenea, Comisia a luat în considerare antecedentele și datele cunoscute deja pe această 
temă.

Trebuie precizat că proiectul feroviar, de aproximativ 26,5 kilometri, face parte din proiectul 
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global de tren de mare viteză (AVE) între Madrid și Comunitățile autonome Castilla-La 
Mancha, Valencia și Murcia. Promotorul proiectului este Ministerul Fomento (lucrări publice 
și transporturi).

Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE3) ar fi 
aplicabilă. Articolul 2 prevede că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea 
efecte importante asupra mediului prin natura, mărimea și localizarea lor, inter alia, sunt 
supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectelor lor.

Dispozițiile Directivei 85/337/CEE (EIM) se aplică proiectelor menționate în anexele I și II la 
directivă. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), proiectele din anexa I trebuie să fie 
supuse în mod obligatoriu procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În 
conformitate cu articolul 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate în anexa II, statul 
membru în cauză stabilește a) pe baza unei analize de caz sau b) pe baza pragurilor sau a 
criteriilor fixate de statul membru (faza de screening) dacă proiectul trebuie să fie supus unei 
evaluări, în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre pot decide să aplice aceste două 
proceduri.

Proiectele de construcție de linii de cale ferată pe distanțe mari figurează la punctul 7 din 
anexa I la Directiva 85/337/CEE. În consecință, înainte de a fi autorizate, aceste proiecte 
trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.

Ar trebui reamintit faptul că proiectul care face obiectul prezentei petiții („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”) 
a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului. Această procedură s-a 
finalizat prin declarația de impact asupra mediului (DIM) adoptată de Ministerul Mediului 
prin decizia din 17 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al Statului (BOE) nr. 11 
din 13 ianuarie 2009 (paginile 4076-4092). Această DIM sintetizează rezultatul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv consultările efectuate cu autoritățile 
responsabile și cu publicul, diferitele alternative studiate, precum și măsurile adoptate în 
vederea evitării sau minimizării efectelor proiectului asupra mediului.

Autoritățile spaniole justifică necesitatea acestui nou proiect specific prin apariția viitoarei 
linii de mare viteză care pleacă din estul Spaniei spre orașul Madrid, dat fiind faptul că linia 
existentă pentru trenul de mare viteză Madrid-Sevilia este deja foarte aglomerată cu noile linii 
Madrid-Toledo și Madrid-Málaga, care sunt deja în funcțiune. Acest proiect va permite o mai 
mare flexibilitate, evitându-se eventualele probleme care ar surveni în caz de saturație a 
liniilor, în viitor. Autoritățile spaniole au explicat că proiectul va traversa zone urbane sau 
semi-urbane și că alternativa aleasă în final va profita la maximum de culoarul feroviar deja 
existent, stabilind diferite conexiuni înaintea intrării în Madrid. Conform DIM, proiectul nu va 
avea efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000 aflate în apropiere. În orice 
caz, proximitatea acestor situri a fost luată în considerare în momentul stabilirii proiectului 

                                               
1  Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 25 iunie 1985. JO L 175, 5.7.1985.
2  Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997. JO L 073, 14.3.1997.
3  Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003. JO L 156, 25.6.2003.
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final. În plus, vor fi luate măsuri speciale în legătură cu o posibilă poluare fonică.

Reiese din dosar că petiționarul, precum și alte asociații, au avut ocazia de a participa și de a 
face observații în cadrul fazei de consultare publică a procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului în legătură cu acest proiect. De asemenea, trebuie notat faptul că DIM 
prevede, la punctul 5.9, acțiuni specifice în legătură cu protecția Parque Lineal del 
Manzanares, cu măsuri de minimalizare, de corecție și de compensare, precum și o 
monitorizare de mediu concretă a acestor măsuri.

Concluzii

Pe baza analizei dosarului, nu s-a putut constata o încălcare a dreptului comunitar în materie 
de mediu aplicabil cazului în speță.


