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Betreft: Verzoekschrift 1449/2008, ingediend door Isaac Dominguez Santos (Spaanse 

nationaliteit), over de schadelijke gevolgen van de aanleg van het tracé Palencia-
León van de hogesnelheidstrein in de regio Grajal de Campos (León)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het geplande tracé Palencia-León van de hogesnelheidstrein ernstige schade 
toebrengt aan de regio Grajal de Campos (León). Volgens indiener loopt de spoorlijn door een 
woonwijk van bijzondere artistieke en historische waarde, op grond waarvan Grajal de 
Campos is geclassificeerd als zone van culturele waarde. Indiener uit kritiek op het gebrek aan 
actie van de verantwoordelijke autoriteiten die het voorgestelde tracé hebben goedgekeurd in 
plaats van de integriteit van Grajal de Campos te beschermen. Hij verzoekt het Europees 
Parlement deze zaak te onderzoeken omdat het project mede wordt gefinancierd met Europese 
middelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener verzet zich tegen een spoorwegproject en voert daarvoor de richtlijn betreffende 
milieu-effectbeoordeling aan. In dit geval is indiener niet zozeer bezorgd over de mogelijke 
gevolgen voor de natuurlijke milieuwaarde van het gebied, maar meer voor de historische en 
culturele waarde als erfgoed.

De diensten van de Commissie hebben de door indiener verstrekte informatie bestudeerd 
tegen de achtergrond van de op dit geval toepasselijke communautaire wetgeving.
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Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3 (beter 
bekend als richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling of MEB-richtlijn) bevat bepalingen 
voor de toepassing van MEB's op bepaalde openbare of particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten van in Bijlage I genoemde categorieën, 
die altijd worden onderworpen aan een MEB, en projecten van in Bijlage II genoemde 
categorieën, waarbij de lidstaten zelf op basis van onderzoek per geval bepalen of een project 
onderworpen moet worden aan een MEB en/of hiervoor drempelwaarden of criteria 
vaststellen in de nationale omzettingswetgeving. Hogesnelheidslijnen staan vermeld in 
Bijlage I onder punt 7 a) van de MEB-richtlijn en daarom is een MEB verplicht.

De MEB-procedure waarborgt dat milieueffecten van projecten worden geïdentificeerd en 
beoordeeld voordat een vergunning wordt verleend door de bevoegde autoriteit 
(vergunningsprocedure). Overheids- en milieu-instanties kunnen adviezen uitbrengen en alle 
resultaten van de raadplegingen moeten in aanmerking worden genomen. Vervolgens moet 
het publiek worden geïnformeerd over de inhoud van de vergunningsaanvraag.

Opgemerkt moet worden dat cultureel erfgoed krachtens artikel 3 van de MEB-richtlijn een 
van de factoren is die door een MEB op passende wijze worden geïdentificeerd, beschreven 
en beoordeeld.

Om meer te weten te komen over deze zaak en onderzoek te kunnen doen naar de in het 
verzoekschrift verwoorde zaak hebben de diensten van de Commissie een brief gestuurd aan 
de Spaanse autoriteiten met het verzoek tot verstrekking van nadere informatie over naleving 
van de vereisten van de milieuwetgeving van de Gemeenschap.

De Commissie heeft de bevoegde Spaanse autoriteiten verzocht informatie te verstrekken over 
naleving van de milieuwetgeving van de Gemeenschap in deze kwestie. Daarbij vroeg de 
Commissie met name om informatie waaruit blijkt hoe de Spaanse autoriteiten de bepalingen 
van de MEB-richtlijn hebben toegepast.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de Europese Commissie de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement op de hoogte gebracht van het communautaire 
milieurecht dat in dit geval van toepassing is en in het bijzonder de bepalingen uit Richtlijn 
85/337/EEG (betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten)4. Er wordt aan herinnerd dat, krachtens het in artikel 3 van Richtlijn 85/337/EEG 
gestelde, in de milieueffectbeoordeling op passende wijze een identificatie, beschrijving en 
beoordeling wordt gegeven, op grond van elk geval afzonderlijk, van de directe en indirecte 
effecten van een project op een aantal factoren waaronder het cultureel erfgoed.

Vastgesteld moet worden dat de Spaanse autoriteiten een aanvraag hebben ingediend voor 
Europese financiering voor het grote project "Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 175 van 5.7.1985.
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Palencia-León. Plataforma Fase I", in het kader van het EFRO-uitvoeringsprogramma Castilla 
y León 2007-2013. Samenvattend gaat het over het project voor de aanleg van een 
hogesnelheidslijn (AVE) tussen Madrid en het Noorden en Noord-Westen van Spanje, ter 
verlenging van de lijn Madrid-Valladolid, die al in gebruik is.

De Commissie heeft de door indiener voorgelegde argumenten en informatie met betrekking 
tot het project in kwestie bestudeerd in het licht van het communautaire milieurecht dat 
mogelijk van toepassing is in dit geval. Hierbij heeft de Commissie rekening gehouden met 
alle over dit onderwerp beschikbare gegevens, met name het EFRO-financieringsdossier voor 
dit grote project.

Wat betreft Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG1 en Richtlijn 
2003/35/EG2, zij er op gewezen dat dit project, ontwikkeld door het overheidsbedrijf 
"Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF), is onderworpen aan een 
milieueffectrapportage. Deze procedure is afgesloten met de milieueffectverklaring (MEV) 
die door het ministerie van Milieu is afgegeven bij besluit van 30 januari 2007, en die is 
bekendgemaakt in het staatsblad (BOE) nr. 53 van 2 maart 2007 (blz. 9093-9098). Deze 
milieueffectbeoordelingsprocedure lijkt zowel een afdoende waarborg voor het goed in kaart 
brengen en evalueren van de milieueffecten van dit project op de omgeving als voor het 
treffen van de nodige maatregelen om schadelijke effecten te vermijden of zoveel mogelijk te 
beperken.

Uit het oogpunt van de natuurrichtlijnen 2009/147/EG (inzake het behoud van de vogelstand)3

en 92/43/EEG (inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna)4,hebben de Spaanse autoriteiten het "Certificaat Natura 2000" verleend, uitgegeven op 
18 april 2008 door de instantie die bevoegd is voor de bescherming van het Natura 2000-
netwerk (het directoraat-generaal Milieu van de Dienst milieuzaken van de autonome regio 
Castilla y León). Volgens dit certificaat, dat is gevolgd op het uitvoeren van de 
milieueffectbeoordeling en het treffen van de nodige beschermingsmaatregelen, zal dit project 
geen significante negatieve gevolgen hebben voor het Natura 2000-netwerk. De 
werkzaamheden voor dit project vinden niet plaats binnen de grenzen van een Natura 2000-
locatie, al bevinden zich drie Natura 2000-locaties dichtbij het gekozen tracé.

Opgemerkt mot worden dat de milieueffectverklaring (MEV) van het project ook een 
beoordeling bevat van cultureel erfgoed dat potentieel schade kan ondervinden door de aanleg 
van deze spoorlijn. Op pagina 9097 wordt deze kwestie samengevat en worden als specifiek 
voorbeeld de effecten genoemd voor de Convento del Carmen, de Ermita de Perales en de 
Camino de Santiago. De MEV voorziet ook in maatregelen voor integratie van de spoorlijn in 
het landschap, bescherming tegen geluidsoverlast, archeologisch onderzoek en de follow-up 
daarvan, etc. In het rapport over dit project, opgenomen in de bijlagen van het aanvraagdocument 
voor Europese financiering, wordt ook verwezen naar geplande maatregelen met betrekking tot 
deze punten.

                                               
1 PB L 73 van 14.3.1997.
2 PB L 156 van 25.6.2003.
3 PB L 20 van 26.1.2010.
4 PB L 206 van 22.7.1992.
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Na bestudering van het verzoekschrift heeft de Commissie een brief gestuurd naar de Spaanse 
autoriteiten met het verzoek om specifieke opmerkingen over de feiten die door indiener 
worden aangehaald, alsmede het verzoek om aanvullende gegevens over de navolging van de 
voorschriften van de MEV in relatie tot het culturele erfgoed tijdens de uitvoering van het 
project.

In antwoord op dit verzoek om gegevens, hebben de Spaanse autoriteiten de toestemming 
toegezonden die de Commissie cultureel erfgoed in Castilla y León op 16 maart 2010 heeft 
afgegeven. Deze Commissie geeft in het kader van haar bevoegdheden een vergunning voor de 
aanleg van het bewuste spoorlijnproject. Hierbij is in overweging genomen dat het gekozen tracé 
en het goedgekeurde project geen bedreiging zijn voor de culturele waarde van de historische 
locatie Grajal de Campos in de provincie León.

Bovendien hebben de Spaanse autoriteiten het specifieke rapport opgestuurd dat door de 
ontwikkelaar van het project (het overheidsbedrijf ADIF) is opgesteld met betrekking tot de 
eventuele gevolgen van het project voor het cultureel erfgoed en de verschillende maatregelen 
die zijn genomen in dit opzicht, specifiek voor het gedeelte van het tracé tussen Palencia en 
León. Dit rapport is erg volledig en de Commissie beschouwt het als een afdoende en 
bevredigend antwoord op haar vragen.

Op basis van het onderzoek van dit dossier kan niet worden geconcludeerd dat inbreuk is 
gemaakt op het in onderhavig geval toepasselijke communautaire milieurecht.


