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Verzoekschrift 796/2005, ingediend door Marisol Montes en Pere Vallejo (Spaanse 
nationaliteit), namens ‘Plataforma l’Ave Pel Litoral’, over het verwachte 
hogesnelheidstreintraject dat Barcelona doorkruist

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners protesteren, namens de buurtvereniging ‘Plataforma l’Ave Pel Litoral’, tegen de 
plannen van de lokale en nationale autoriteiten om een hogesnelheidstreintunnel met een 
lengte van 7 km in het centrum van Barcelona aan te leggen. Indieners bestrijden het gekozen 
traject en beweren dat de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid de infrastructuur van 
905 gebouwen zullen aantasten (een aantal gebouwen maakt overigens deel uit van het 
nationale en internationale erfgoed). Ze vrezen tevens voor de negatieve uitwerking ervan op 
18 100 gezinnen. Indieners vragen het Europees Parlement stappen te ondernemen om ervoor 
te zorgen dat de nationale en lokale autoriteiten de kosten en voordelen van het project nog 
eens onder de loep nemen. Ze dringen erop aan andere trajecten die minder schade 
toebrengen, in overweging te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 december 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

De geplande tunnel door Barcelona zou onderdeel uitmaken van de hogesnelheidsspoorlijn 
van Madrid naar de Franse grens, een prioritair project (PP3) in de zin van de TEN-T-
richtsnoeren (Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad).

Via de cohesiefondsen en de TEN-T-begroting financiert de Commissie al enige jaren delen 
van dit prioritaire project. Terwijl de ondersteuning van de cohesiefondsen is geconcentreerd 
op de aanleg van de lijn tussen Madrid en Barcelona (die eindigt in het spoorwegstation 
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Sants), dat wil zeggen op een deel van het project waarop het verzoekschrift geen betrekking 
heeft, worden uit de TEN-T-begroting studies naar de gehele lijn medegefinancierd, met 
inbegrip van de relevante studies die zullen leiden tot voortzetting van de lijn van Barcelona 
naar Gerona-Figueras.

De TEN-T-ondersteuning is onderworpen aan regels die zijn vastgelegd in de TEN-
verordening (Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad) en moet overeenstemmen met de 
communautaire wetgeving, in het bijzonder betreffende milieubescherming, concurrentie en 
aanbestedingen, een voorwaarde die ook geldt voor het Cohesiefonds. De implementatie van 
een project blijft behoren tot de competentie van de lidstaat. De Commissie kan echter wel 
interveniëren in geval van inbreuk op communautaire wetgeving of financiële 
onregelmatigheden. Op grond van de door indieners verstrekte informatie kan de Commissie
geen strijdigheid met communautaire wetgeving constateren.

Inzake milieubescherming voorziet Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG, in een milieueffectbeoordeling van bepaalde 
projecten. Terwijl voor de aanleg van spoorlijnen voor langeafstandsverkeer een beoordeling 
is vereist krachtens de richtlijn (ze zijn opgenomen in bijlage I, punt 7), zijn andere projecten 
voor de aanleg van spoorwegen opgenomen onder punt 10 c) van bijlage II. In dit geval is een 
milieueffectbeoordeling (MEB) vereist als zij waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu hebben. De primaire verantwoordelijkheid om te bepalen of dit het geval is, berust bij 
de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat.

De Commissie is door de Spaanse autoriteiten medegedeeld dat de uitkomsten van 
aanvullende studies naar voorgestelde aanpassingen van het project (met inbegrip van een 
milieueffectbeoordeling) openbaar zijn gemaakt om het publiek de gelegenheid te bieden 
commentaar te geven of suggesties te doen voor alternatieve mogelijkheden. De eerste 
informatieve publicatie is zes jaar geleden verschenen. De Spaanse autoriteiten analyseren 
momenteel de reacties die zijn ontvangen naar aanleiding van deze publieke consultatie.

Het is de Commissie ook bekend dat de commissie ‘Fomento y Viviendas’ van de Spaanse 
Senaat een ontmoeting zal hebben met het ‘Plataforma l’Ave Pel Litoral’ om de 
buurtvereniging de gelegenheid te bieden haar standpunt toe te lichten met betrekking tot de 
aanleg van de hogesnelheidslijn onder Barcelona.

Verder laat de Commissie aan de Commissie verzoekschriften weten dat indieners ook een 
klacht hebben ingediend bij de Europese Ombudsman (ref. 798/2006/BM).


