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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Marisol Montes és Pere Vallejo, spanyol állampolgárok által a Plataforma l’Ave Pel 
Litoral nevében benyújtott 796/2005 sz. petíció a Barcelonán áthaladó gyorsvasút 
tervezett nyomvonaláról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a szomszédos lakosok „Plataforma l’Ave Pel Litoral” nevű egyesülete 
nevében tiltakoznak a helyi és nemzeti hatóságok azon terve ellen, hogy egy 7 km-es 
gyorsvasúti alagút épüljön Barcelona belvárosában. A petíció benyújtói vitatják a választott 
nyomvonalat és azt állítják, hogy a munkálatok valószínűleg 905 épület (amelyek közül 
néhány a nemzeti vagy nemzetközi örökség része) infrastruktúráját és 18 100 család életét 
érintik. A petíció benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a nemzeti és helyi hatóságok újraértékeljék a projekt költségeit és az 
általa nyújtott előnyöket, illetve vegyenek figyelembe egyéb lehetséges, kevésbé káros hatású 
nyomvonalakat is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. december 21. Felkérik a Bizottságot, hogy a 192. cikk (4) 
bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz.

A Barcelonán áthaladó, tervezett gyorsvasúti alagút a Madrid–francia határ közötti 
gyorsvasútvonal részét képezné, ami a TEN-T iránymutatásokban (1692/96/EK határozat) 
meghatározott prioritásprojekt (PP3).

A Bizottság – a kohéziós alapokon és a TEN-T költségvetésen keresztül – már jó néhány éve 
társfinanszírozza e prioritásprojekt részeit; míg a kohéziós alapok támogatásukat a Madrid és 
Barcelona közötti (a Sants vasútállomáson befejeződő) összeköttetéssel kapcsolatos 
munkafázisra – azaz a projektnek a petícióval nem érintett részére – összpontosították, a 
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TEN-T költségvetés az egész vasútvonallal kapcsolatos tanulmányokat társfinanszírozza, 
beleértve azokat a vonatkozó tanulmányokat is, amelyek a vasútvonal Barcelonától Gerona-
Figuerasig történő folytatásához vezetnek. 

A TEN-T támogatás a transzeurópai hálózatokról szóló pénzügyi rendeletben (2236/95/EK 
tanácsi rendelet) megállapított szabályok és a közösségi jogszabályok – különösen a 
környezetvédelemre, a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó 
jogszabályok – betartásának függvénye, ami olyan feltétel, amely egyúttal a Kohéziós Alapra 
is vonatkozik. A projekt végrehajtása továbbra is a tagállam hatáskörébe tartozik. A Bizottság 
azonban az európai közösségi jogszabályok megsértésével kapcsolatos esetekben vagy 
pénzügyi szabálytalanságok esetén közbeavatkozhat. A Bizottság a petíció benyújtója által 
nyújtott információk alapján nem tud a közösségi jogszabályokkal való egyetlen 
összeütközést sem feltárni.

A környezetvédelem vonatkozásában a 97/11/EK irányelvvel és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelv rendelkezik az egyes projektek esetében végzendő környezeti 
hatásvizsgálatról. Míg a távolsági vasútpályák építésére irányuló projektek esetében az 
irányelv értelmében kötelező a vizsgálat (ezek az I. melléklet 7. pontjában szerepelnek), az 
egyéb vasútépítési projektek a II. melléklet 10. c) pontjában szerepelnek. Ebben az esetben 
környezeti hatásvizsgálatra akkor van szükség, ha a projekt valószínűleg jelentős hatásokkal 
jár a környezetre. Elsődlegesen az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának 
feladata annak megállapítása, hogy ez-e a helyzet. 

A spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a projekt javasolt módosításaira 
vonatkozó kiegészítő tanulmányok ténymegállapításait (a környezeti hatásvizsgálatot is 
beleértve) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették annak érdekében, hogy a 
nyilvánosság számára lehetővé váljon megjegyzések vagy más lehetőségekkel kapcsolatos 
javaslatok megtétele. Az első nyilvános tájékoztatási dokumentumot hat évvel ezelőtt 
ismertették. A spanyol hatóságok jelenleg elemzik a nyilvános konzultációt követően kapott 
reakciókat.

A Bizottságnak tudomása van arról is, hogy a spanyol szenátus „Fomento y Viviendas” 
bizottsága találkozni fog a „L’AVE PEL LITORAL” platformmal annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon számukra a Barcelona alatt húzódó gyorsvasútvonal tervére vonatkozó 
projekttel kapcsolatos álláspontjuk kifejtése.

A Bizottság ezen túlmenően tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a petíció benyújtói az 
európai ombudsmannál is panaszt terjesztettek elő (ref. 798/2006/BM).


