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spaniolă, privind impactul dăunător al lucrărilor de construcție la linia de 
cale ferată de mare viteză Palencia-León, din zona Grajal de Campos (León)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține faptul că planificarea liniei de cale ferată de mare viteză Palencia-León ar 
avea un grav impact negativ asupra zonei Grajal de Campos (León). Conform petiționarului, 
calea ferată ar trece printr-un complex rezidențial cu valoare istorică și artistică specială, fapt 
care a făcut ca Grajal de Campos să fie clasificată drept zonă de interes cultural. Petiționarul 
critică lipsa de acțiune din partea autorităților competente, care, în loc să asigure protecția 
integrității zonei Grajal de Campos, au aprobat traseul propus. El solicită Parlamentului 
European să analizeze această problemă, întrucât proiectul va fi cofinanțat din fonduri ale UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul contestă proiectul de construcție a căii ferate și invocă Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIA). Petiționarul se arată mai puțin preocupat de eventualul 
impact al proiectului asupra patrimoniului ecologic al zonei, ci mai degrabă asupra 
patrimoniului istoric și cultural al acesteia. 

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționar în lumina dreptului 
comunitar aplicabil în acest caz.
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Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 și Directiva 
2003/35/CE3 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau 
Directiva EIA) include dispoziții referitoare la efectuarea unei EIA în cazul anumitor proiecte 
publice și private.

Directiva EIA face distincție între așa-numitele proiecte de la anexa I, care trebuie, în mod 
necesar, să facă obiectul unei proceduri EIA, și proiectele de la anexa II, în cazul cărora 
statele membre trebuie să stabilească, de la caz la caz și/sau pe baza limitelor sau criteriilor 
stabilite în legislația națională de transpunere, dacă proiectul respectiv trebuie să facă obiectul 
unei EIA. Proiectele privind liniile feroviare de mare viteză sunt incluse la anexa I punctul 7 
litera (a) din directivă, astfel încât efectuarea unei EIA este obligatorie.

Procedura EIA asigură identificarea și evaluarea efectelor proiectului asupra mediului înaintea 
acordării autorizației (denumită „autorizație de proiect”) de către autoritatea competentă. 
Autoritățile publice și de mediu își pot da avizul și trebuie avute în vedere toate rezultatele 
consultărilor. În consecință, publicul trebuie să fie informat cu privire la conținutul 
autorizației de proiect.

Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu articolul 3 din Directiva EIA, patrimoniul 
cultural este unul dintre factorii care trebuie identificați, descriși și evaluați în mod adecvat 
prin procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru a afla mai multe detalii legate de acest caz și pentru a investiga chestiunile semnalate 
de petiție, serviciile Comisiei au transmis o scrisoare autorităților spaniole prin care se solicită 
informații referitoare la respectarea cerințelor relevante din legislația comunitară privind 
mediul.

Comisia a solicitat autorităților spaniole competente să furnizeze informații referitoare la 
conformitatea proiectului cu cerințele relevante din legislația comunitară privind mediul în 
acest caz.  În special, Comisia a solicitat autorităților spaniole să explice modul în care au fost 
puse în aplicare dispozițiile Directivei EIA.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

În cadrul comunicării precedente, Comisia a informat Comisia pentru petiții a Parlamentului 
European în legătură cu dreptul comunitar în materie în domeniul mediului care se aplică în 
acest caz, în special în legătură cu obligațiile care decurg din Directiva 85/337/CEE 
(evaluarea impactului asupra mediului)4. Trebuie menționat faptul că, în temeiul articolului 3 
din Directiva 85/337/CEE, evaluarea impactului asupra mediului trebuie să identifice, să descrie 
și să stabilească într-o formă adecvată, în funcție de fiecare caz în parte, efectele directe și 
indirecte ale unui proiect asupra unor anumiți factori, printre care se numără și patrimoniul 
cultural.
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 175, 14.3.1997.
3 JO L 156, 25.6.2003.
4 JO L 175, 5.7.1985.
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Într-adevăr, trebuie menționat faptul că autoritățile spaniole au prezentat o cerere de finanțare 
comunitară pentru Marele Proiect „Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-
León Plataforma Fase I”, în cadrul Programului Operațional FEDER Castilla y León 2007-
2013. Pe scurt, este vorba de un proiect feroviar de cale ferată de mare viteză (AVE) între 
Madrid și nordul și nord-vestul Spaniei, în prelungirea liniei ferate Madrid-Valladolid, care 
este deja în funcțiune.

Comisia a examinat argumentele și informațiile prezentate de petiționar în legătură cu 
proiectul în cauză, în lumina dreptului comunitar în domeniul mediului care ar putea fi 
relevant pentru cazul de față, ținând cont de toate informațiile disponibile pe această temă, în 
special în cadrul instrumentării dosarului de finanțare comunitară FEDER pentru acest mare 
proiect. 

În ceea ce privește Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată de 97/11/CE1 și 
2003/35/CE2, trebuie menționat faptul că acest proiect, promovat de societatea publică 
„Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF), a fost supus unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului. 
Această procedură s-a finalizat cu declarația de impact asupra mediului (DIA) adoptată de 
Ministerul Mediului prin decizia din 30 ianuarie 2007, publicată în jurnalul oficial de stat 
(BOE) nr. 53 din 2 martie 2007 (p. 9093-9098). Această procedură de impact asupra mediului 
pare a fi suficientă pentru corecta identificare și evaluare a efectelor acestui proiect asupra 
mediului, precum și pentru luarea măsurilor necesare în vederea evitării sau minimizării așa-
ziselor efecte.

Din punctul de vedere al directivelor privind natura: 2009/147/CE (Directiva privind 
păsările)3 și 92/43/CEE (Directiva privind habitatele)4, autoritățile spaniole au furnizat 
„Certificatul Natura 2000”, emis la 18 aprilie 2008 de către autoritatea competentă pentru 
protecția Rețelei Natura 2000 (Direcția Generală pentru Mediul Natural din Departamentul de 
mediu al Comunității autonome Castilla y León). Conform Certificatului, ca urmare a 
evaluării realizate și a măsurilor adoptate, acest proiect nu va avea efecte negative 
semnificative asupra Rețelei Natura 2000. De fapt, lucrările din cadrul acestui proiect nu sunt 
efectuate în interiorul niciunui sit Natura 2000, cu toate că trei dintre ele se află aproape de 
traseul ales.

Trebuie notat faptul că declarația de impact asupra mediului (DIA) al acestui proiect include și 
evaluarea privind patrimoniul cultural potențial afectat de acest proiect feroviar. Pagina 9097 
prezintă pe scurt această problemă și amintește, de exemplu, în special efectele asupra Convento 
del Carmen, Ermita de Perales sau Camino de Santiago. DIA prevede astfel măsuri de integrare 
a peisajului, de protecție împotriva zgomotului, cercetări și monitorizare arheologică, etc. 
Raportul proiectului, conținut în anexele formularului de cerere de finanțare comunitară, se 
referă, de asemenea, la măsurile preconizate în acest sens.

                                               
1 JO L 73, 14.3.1997.
2 JO L 156, 25.6.2003.
3 JO L 20, 26.1.2010.
4 JO L 206, 22.7.1992.
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În orice caz, ca urmare a examinării acestei petiții, Comisia a trimis o scrisoare către 
autoritățile spaniole în vederea solicitării din partea acestora a unor observații specifice asupra 
faptelor descrise de petiționar, precum și a unor informații suplimentare privind monitorizarea 
obligațiilor DIA în ceea ce privește patrimoniul cultural la momentul executării proiectului.

Ca răspuns la această solicitare de informații, autoritățile spaniole au transmis acordul din 16 
martie 2010 al Comisiei pentru patrimoniul cultural din Castilla y León care, în temeiul 
competențelor sale, autorizează proiectul feroviar în cauză, considerând că traseul ales și 
proiectul aprobat nu pun în pericol valorile culturale ale sitului istoric Grajal de Campos, din 
provincia León.

Mai mult, autoritățile spaniole au trimis raportul specific elaborat de către promotorul proiectului 
(societatea publică ADIF), privind eventualele efecte ale proiectului asupra patrimoniului 
cultural și diferitele măsuri adoptate în acest sens, în special pentru tronsonul Palencia-León. 
Este un raport foarte cuprinzător, considerat de Comisie a fi un răspuns satisfăcător și suficient.

În concluzie, analiza dosarului nu a permis constatarea unei încălcări a dreptului comunitar în 
domeniul mediului aplicabil în acest caz.


