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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0989/2007, внесена от г-н Albert Sastre Mauri, с испанско 
гражданство, относно несъгласие с проекта за трасе на високоскоростния 
влак (TGV) Барселона – Мадрид в отсечката му, пресичаща Барселона

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува избраното трасе на високоскоростния влак (TGV) 
Барселона – Мадрид в отсечката му, пресичаща Барселона, като твърди, че 
строителните работи по него създават заплаха от поражения по конструкцията на 
Sagrada Familia, паметник, включен в наследството на ЮНЕСКО. Вносителят на 
петицията обяснява, че маршрутът предвижда изграждането на подземен тунел с 
диаметър 11 м, отдалечен на едва четири метра от основите на Sagrada Familia. 
Вносителят на петицията също така оспорва отхвърлянето на четири алтернативни 
трасета, които не биха оказали въздействие върху паметника и които биха стрували по-
малко.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

„Високоскоростният тунел, преминаващ през Барселона, е част от високоскоростната 
железопътна линия между Мадрид и френската граница, който е приоритетен проект 
(ПП3) съгласно Насоките за Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т) (Решение 
№ 1692/96/ЕО).

С помощта на Кохезионния фонд и бюджета на ТЕN-Т, Комисията от няколко години 
съфинансира части от този приоритетен проект. Докато Кохезионният фонд е 
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съсредоточил помощта си върху работната фаза, свързана с връзката между Мадрид и 
Барселона (която свършва на железопътна гара Sants), т. е. част от проекта, която не е 
свързана с петицията, бюджетът на ТЕN-Т съфинансира проучванията за цялата линия, 
включително съответните проучвания, които ще доведат до продължаването на линията 
от Барселона до Gerona-Figueras. От бюджета на ТЕN-Т обаче не е финансирано 
конкретно проучване за преминаването на линията на високоскоростния влак (TGV)
през Барселона.

Помощта от ТЕN-Т се регулира от правила, определени с Финансов регламент за ТЕN-
Т (Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета) и съгласно законодателството на Европейската 
общност (ЕО), по-специално относно защитата на околната среда, конкуренцията и 
възлагането на договори за обществени поръчки), условие, което се отнася и за 
Кохезионния фонд. Осъществяването на проектите остава в компетенциите на 
държавите-членки. При все това Комисията може да се намесва в случай на нарушаване 
на законодателството на ЕО или в случай на установени финансови нередности.

Както посочва в бележките си по предишна петиция по същия въпрос (796/2005), 
Комисията не е установила противоречие с правото на Общността сред обвиненията, 
изложени от вносителя, по отношение на планирането на проекта за високоскоростния 
влак (AVE) от Мадрид.

Що се отнася до критиките на вносителя във връзка с избраното трасе на 
високоскоростния влак (TGV) от френската граница до Мадрид, по-конкретно 
преминаването му през Барселона, както и избора на други алтернативни трасета, 
Европейската комисия няма възможност пряко да влияе на избора на трасе, тъй като 
това е отговорност на испанските органи.

По-конкретно, във връзка с прилагането на законодателството на ЕО в областта на 
околната среда, следва да се отбележи, че този тип проекти подлежат на процедура по 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) преди издаване на разрешение 
от страна на компетентните органи, съгласно разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО, 
изменена от Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО.

Както беше споменато по-горе, европейските фондове са били използвани за работите, 
свързани с линията, преминаваща под Барселона. Тъй като не е имало съфинансиране 
от Общността за изграждането на отсечката между Sants и Sagrera, нито за тунела, 
който ще бъде изграден в близост до Sagrada Familia (на улица „Mallorca“), Комисията 
не е получила копие от оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
направена от испанските органи. Освен това, планът за изграждането на даден проект е 
отговорност на съответната държава-членка, която следва да осигури съответствие със 
законодателството на ЕО.

Във всеки случай, Комисията е наясно, че съгласно Решение („Resolución“) от 30 май
2007 г., компетентният испански орган, Министерството на околната среда, е одобрил 
ОВОС за този проект. Това е предварително условие за изграждане, преди 
получаването на съгласие за осъществяването на проекта от Министерството на 
благоустройството („Ministerio de Fomento”). Текстът на становището по ОВОС е 
публично достъпен и може да бъде открит в испанския Държавен официален вестник 
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№ 146 от 19.6.2007 г. Текстът съдържа справка за възможното въздействие на проекта 
върху културното наследство, включително Sagrada Familia, както и проучванията и 
оценките направени в тази връзка, които са взети предвид от испанските органи.

Заключение

Европейската комисия не е отговорна за избора на алтернативни трасета на 
високоскоростната железопътна линия (TGV) между Мадрид и френската граница в 
отсечката, минаваща през Барселона, тъй като това е отговорност на испанските 
органи.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, Комисията няма основание да 
заключи, че съществува нарушение на законодателството на ЕО.“


