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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1449/2008 af Isaac Dominguez Santos, spansk statsborger, om de 
skadelige virkninger af anlæggelsen af en højhastighedsforbindelse mellem 
Palencia og Leon i området Grajal de Campos (Leon)

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at den planlagte højhastighedsforbindelse mellem Palencia og Leon vil
have en alvorlig skadelig indvirkning på området Grajal de Campos (Leon). Ifølge andrageren 
vil jernbanestrækningen gå gennem et boligkompleks af særlig kunstnerisk og historisk værdi 
i nærheden af Grajal de Campos, der er klassificeret som et område af kulturel interesse.
Andrageren kritiserer de ansvarlige myndigheders manglende indgriben, som i stedet for at 
sikre beskyttelsen af Grajal de Campos' integritet godkendte den foreslåede strækning. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge denne sag, eftersom projektet skal 
medfinansieres med EU-midler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som er imod jernbaneanlægsprojektet, påberåber sig direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet. I dette tilfælde er andrageren mindre bekymret over den mulige 
indvirkning på omgivelsernes naturlige miljøværdi og mere bekymret over værdien af deres 
historiske og kulturelle arv.
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Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den gældende 
fællesskabslovgivning i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (kendt som 
direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder 
bestemmelser om gennemførelse af en VVM for visse offentlige og private projekter.

I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en 
VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af nærmere 
undersøgelser fra sag til sag og/eller efter grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den 
nationale gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM.
Højhastighedsforbindelser er omfattet af direktivets bilag I, punkt 7 a), og en VVM er derfor 
obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at projekters miljømæssige konsekvenser identificeres og vurderes, 
inden den kompetente myndighed giver tilladelse (også kaldet byggetilladelse).
Offentligheden og miljømyndighederne kan give deres mening til kende, og alle resultaterne 
af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal efterfølgende informeres om 
indholdet af byggetilladelsen.

Det bør bemærkes, at kulturarv i henhold til VVM-direktivets artikel 3 er en af de faktorer, 
som VVM-proceduren skal sikre en hensigtsmæssigt identificering, beskrivelse og vurdering 
af.

For at få kendskab til sagens detaljer og undersøge spørgsmålene i dette andragende har 
Kommissionens tjenestegrene sendt et brev til de spanske myndigheder og anmodet om 
oplysninger vedrørende overholdelse af de relevante krav i EF's miljølovgivning.

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder 
vedrørende overholdelse af de relevante krav i EF's miljølovgivning i denne sag.
Kommissionen har navnlig spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har anvendt 
VVM-direktivets bestemmelser."

4. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Kommissionen gjorde i sin tidligere meddelelse Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksomt på de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse 
i denne sag, navnlig forpligtelserne i henhold til direktiv 85/337/EØF (vurdering af 
indvirkningen på miljøet)4. Det skal bemærkes, at i henhold til artikel 3 i direktiv 85/337/EØF 
skal vurderingen af indvirkningen på miljøet bestå i på passende måde afhængigt af hvert 
tilfælde at påvise, beskrive og vurdere de direkte og indirekte virkninger af et projekt på en 
række faktorer, herunder kulturarven.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 073 af 14.3.1997.
3 EUT L 156 af 25.6.2003.
4 EFT L 175 af 5.7.1985.
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Det må ganske rigtigt påpeges, at de spanske myndigheder har ansøgt om EU-finansiering af 
det store projekt "Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León -
Plataforma Fase I" som led i EFRU's operationelle program "Castilla y León 2007-2013". I 
korte træk drejer det sig om et jernbaneprojekt med højhastighedsforbindelse mellem Madrid 
og den nordlige og nordvestlige del af Spanien i forlængelse af Madrid-Valladolid-linjen, som 
allerede er i drift.

Kommissionen har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger i forbindelse med det 
omhandlede projekt i lyset af de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, som kan finde 
anvendelse i den pågældende sag, og ligeledes på baggrund af alle foreliggende oplysninger 
om sagen, bl.a. i tilknytning til ansøgningen om EFRU-finansiering af dette store projekt.

Hvad angår direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF1 og 2003/35/EF2, skal det 
nævnes, at dette projekt, som det offentlige selskab "Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias" (ADIF) står for, har været underkastet en procedure for vurdering indvirkningen 
på miljøet. Proceduren blev afsluttet med en erklæring om projektets indvirkning på miljøet, 
som blev godkendt af miljøministeriet ved afgørelse af 30. januar 2007 offentliggjort i det 
spanske lovtidende nr. 53 af 2. marts 2007 (side 9093-9098). Denne procedure for vurdering 
af miljømæssig indvirkning forekommer at være tilstrækkelig til at påvise og vurdere 
projektets indvirkning på miljøet og til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
undgå eller minimere disse virkninger.

Med hensyn til naturdirektiverne 2009/147/EF (fugle)3 og 92/43/EØF (naturtyper)4 har de 
spanske myndigheder fremsendt et Natura 2000-certifikat udstedt den 18. april 2008 af den 
ansvarlige myndighed for beskyttelse af Natura 2000-nettet (generaldirektoratet for naturmiljø 
under miljødepartementet i den selvstyrende region Castilla y León). Ifølge dette certifikat har 
projektet efter den vurdering og de foranstaltninger, der er gennemført, ingen væsentlig 
negativ indvirkning på Natura-2000-nettet. For arbejderne i forbindelse med dette projekt 
finder nemlig ikke sted i noget Natura 2000-område, selv om der ligger tre i nærheden af den 
valgte linjeføring.

Det bør fremhæves, at erklæringen om projektets indvirkning på miljøet også omfatter en 
vurdering af jernbaneprojektets potentielle konsekvenser for kulturarven. På side 9097 er 
problematikken sammenfattet, og f.eks. nævnes specifikt indvirkningen på Convento del 
Carmen, Ermita de Perales og Camino de Santiago. Erklæringen om indvirkning på miljøet 
indeholder således foranstaltninger til integration i landskabet, støjdæmpning, arkæologisk 
forskning og opfølgning m.v. I projektrapporten, der er vedlagt som bilag til ansøgningen om 
EU-finansiering, henvises også til de planlagte foranstaltninger i denne henseende.

Under alle omstændigheder har Kommissionen efter gennemgang af dette andragende sendt et 
brev til de spanske myndigheder og anmodet om konkrete kommentarer til de af andrageren 
påpegede forhold og om yderligere oplysninger vedrørende opfølgningen af forskrifterne i 
erklæringen om indvirkning på miljøet i tilknytning til kulturarv under projektets 

                                               
1 EFT L 073 af 14.3.1997.
2 EUT L 156 af 25.6.2003.
3 EUT L 20 af 26.1.2010.
4 EFT L 206 af 22.7.1992.
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gennemførelse.

Som svar på denne anmodning om oplysninger har de spanske myndigheder fremsendt en 
tilladelse af 16. marts 2010 fra udvalget for kulturarv i Castilla y León, der inden for sine 
beføjelser giver samtykke til nævnte jernbaneprojekt ud fra den betragtning, at den valgte 
linjeføring og det godkendte projekt ikke truer kulturværdierne på stedet af historisk interesse 
Grajal de Campos i provinsen León.

Desuden har de spanske myndigheder sendt en specifik rapport udfærdiget af projektets bygherre 
(det offentlige selskab ADIF) om projektets eventuelle indvirkning på kulturarven og om de 
forskellige tiltag i denne forbindelse, bl.a. vedrørende Palencia-León-strækningen. Rapporten er 
meget udførlig, og Kommissionen betragter den som et tilfredsstillende og fyldestgørende svar.

Afslutningsvis har gennemgangen af sagen ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag."


