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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 796/2005 złożona przez Marisol Montes i Pere Vallejo (Hiszpania), w imieniu 
stowarzyszenia „Plataforma l'Ave Pel Litoral”, w sprawie planowanej trasy 
szybkobieżnego pociągu przebiegającej przez Barcelonę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w imieniu stowarzyszenia sąsiadów „Plataforma l’Ave Pel Litoral” 
wyrażają sprzeciw wobec planów władz lokalnych i krajowych, dotyczących budowy 
przebiegającego przez centrum Barcelony 7-kilometrowego tunelu dla pociągów dużych 
prędkości. Składający petycję kwestionują słuszność wyboru trasy i twierdzą, że roboty mogą 
mieć niekorzystny wpływ na infrastrukturę 905 budynków (niektóre z nich wchodzą w skład 
dziedzictwa narodowego i międzynarodowego) oraz na życie 18.100 rodzin. Składający 
petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu 
zagwarantowania, że władze krajowe i lokalne ponownie oszacują koszty i zyski 
przedsięwzięcia oraz rozważą wybór innych tras, które byłyby mniej szkodliwe dla otoczenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 grudnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Projektowany tunel dla pociągów dużych prędkości, przebiegający przez Barcelonę, stanowi 
część linii kolejowej dużych prędkości łączącej Madryt z granicą francuską. Linia ta jest 
jednym z priorytetowych projektów (projekt nr 3) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (decyzja nr 1692/96/WE).

Już od kilku lat Komisja współfinansuje część wspomnianego priorytetowego projektu ze 
środków z Funduszu Spójności oraz budżetu TEN-T. Środki z funduszu wykorzystywane są 
głównie na etapie prac związanych z budową połączenia między Madrytem a Barceloną (z 
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końcem trasy na dworcu kolejowym Sants), czyli z tą częścią projektu, która nie jest 
przedmiotem petycji, natomiast z budżetu TEN-T współfinansowane są badania dotyczące 
całej linii, w tym istotne badania, których wynik ma decydujące znaczenie dla dalszej budowy 
linii z Barcelony do Gerona-Figueras.

Pomoc finansowa dla sieci TEN-T podlega przepisom rozporządzenia ustanawiającego 
zasady przyznawania pomocy finansowej w zakresie sieci TEN (rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2236/95) i musi być zgodna z prawodawstwem wspólnotowym, zwłaszcza w odniesieniu 
do ochrony środowiska, konkurencji i zamówień publicznych. Warunek ten dotyczy również 
Funduszu Spójności. Wykonanie projektu należy do kompetencji poszczególnych państw 
członkowskich, jednak Komisja może interweniować w przypadku naruszenia prawodawstwa 
WE lub nieścisłości finansowych. Na podstawie informacji dostarczonych przez składających 
petycję Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego.

W odniesieniu do ochrony środowiska dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 
zmieniona dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą 2003/35/WE, zawiera przepisy dotyczące 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć. 
Przedsięwzięcia związane z budową dalekobieżnych linii ruchu kolejowego (wymienione w 
załączniku I pkt 7) wymagają oceny zgodnie z przedmiotową dyrektywą. Inne 
przedsięwzięcia budowy linii kolejowych zostały wymienione w załączniku II pkt 10 lit. c) i 
podlegają ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ), jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na 
środowisko, przy czym decyzję o tym podejmuje przede wszystkim właściwy organ w danym 
państwie członkowskim.

Władze hiszpańskie poinformowały Komisję, że wyniki dodatkowych badań dotyczących 
proponowanych zmian w projekcie (w tym wyniki oceny oddziaływania na środowisko) 
zostały udostępnione do publicznej wiadomości, aby społeczeństwo mogło wyrazić swoje 
opinie bądź zaproponować rozwiązania alternatywne. Pierwsze informacje zostały 
przedstawione społeczeństwu sześć lat temu. Władze hiszpańskie analizują obecnie 
odpowiedzi otrzymane w związku z tymi publicznymi konsultacjami.

Komisja posiada również informacje, że komisja „Fomento y Viviendas” hiszpańskiego 
Senatu odbędzie spotkanie z platformą „L’AVE PEL LITORAL”, aby umożliwić jej 
członkom wyjaśnienie swojego stanowiska odnośnie do projektu wytyczenia linii dużych 
prędkości pod Barceloną.

Ponadto Komisja informuje Komisję Petycji, że składający petycję złożyli również skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ref. 798/2006/BM).


