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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0989/2007 af Albert Sastre Mauri, spansk statsborger, om uenighed i 
den planlagte linjeføring af højhastighedstoglinjen (TGV) Barcelona-Madrid ved 
passagen gennem Barcelona

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den linjeføring, der er valgt til højhastighedslinjen (TGV) Barcelona-
Madrid ved passagen gennem Barcelona, idet han hævder, at arbejdet truer med at forårsage 
strukturelle skader på Sagrada Familia, et monument, der indgår i UNESCO's kulturarv. 
Andrageren forklarer, at linjeføringen indebærer bygning af en undergrundstunnel med en 
diameter på 11 meter blot fire meter fra fundamentet til Sagrada Familia. Andrageren sætter 
ligeledes spørgsmålstegn ved afvisningen af fire alternative linjeføringer, der ikke ville have 
haft nogen indvirkning på monumentet og ville have været billigere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Højhastighedstunnellen gennem Barcelona er en del af højhastighedsjernbanelinjen fra 
Madrid til den franske grænse, som er et prioriteret projekt (PP3) i henhold til TEN-T-
retningslinjerne (beslutning nr. 1692/96/EF). 

Kommissionen har gennem samhørighedsfonden og TEN-T-budgettet i flere år samfinansieret 
dele af dette prioriterede projekt. Mens samhørighedsfondens støtte har været koncentreret om 
anlægsfasen i forbindelse med forbindelsen mellem Madrid og Barcelona (som slutter ved 
jernbanestationen Sants), dvs. en del af projektet, som ikke vedrører andragendet, 
samfinansieres undersøgelser vedrørende hele linjen, bl.a. de relevante undersøgelser, som vil 
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føre til en videreførelse af linjen fra Barcelona til Gerona-Figueras, via TEN-T-budgettet. Der 
er imidlertid ikke finansieret en særlig undersøgelse af højhastighedslinjen gennem Barcelona 
via TEN-T budgettet. 

Støtte til TEN-T er underlagt regler, som er fastsat i TEN-finansforordningen (Rådets 
forordning (EF) nr. 2236/95), og overholdelse af fællesskabslovgivningen, særlig om 
miljøbeskyttelse, konkurrence og tildeling af offentlige kontrakter, og denne betingelse 
gælder også for samhørighedsfonden. Gennemførelsen af et projekt hører stadig under den 
enkelte medlemsstats kompetence. Kommissionen kan imidlertid gribe ind i sager vedrørende 
overtrædelse af EF-lovgivningen eller i tilfælde af økonomiske uregelmæssigheder. 

Som nævnt i bemærkningerne til et tidligere andragende om det samme emne (796/2005) 
mener Kommissionen ikke, at der er noget i de anbringender, som andrageren fremfører 
vedrørende planlægningen af Madrid-højhastighedstogprojektet (AVE), der er i strid med 
fællesskabsretten. 

Hvad angår andragerens kritik af den linjeføring, der er valgt til højhastighedslinjen (TGV) 
fra den franske grænse til Madrid, og særlig passagen gennem Barcelona, og valget af 
alternative linjeføringer har Kommissionen ikke direkte mulighed for at påvirke valget af 
linjeføring, da det hører under de spanske myndigheders ansvar.

Det bør særlig i forbindelse med anvendelsen af EF's miljølovgivning påpeges, at denne type 
projekter skal underkastes en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM), før den 
ansvarlige myndighed giver tilladelse til dem i henhold til bestemmelserne i direktiv 
85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF.

Som nævnt ovenfor blev der ikke anvendt EU-midler til anlægsarbejdet i forbindelse med 
linjen under Barcelona. Da der ikke er ydet samfinansiering fra EU til anlægsarbejdet på 
strækningen mellem Sants og Sagrera eller til den tunnel, som vil blive bygget i nærheden af 
Sagrada Familia (Mallorca-gaden), har Kommissionen ikke fået tilsendt en kopi af den 
miljøkonsekvensanalyse, som de spanske myndigheder har udarbejdet. Endvidere hører 
udformningen af et projekt under den relevante medlemsstats ansvar, og den skal sørge for, at 
det er i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

Kommissionen er dog bekendt med, at den ansvarlige spanske myndighed, som er 
miljøministeriet, i henhold til "Resolución" af 30. maj 2007 har godkendt 
miljøkonsekvensanalysen for dette projekt. Dette er en forudsætning for den byggetilladelse 
til dette projekt, som er udstedt af ministeriet for offentlige arbejder ("Ministerio de 
Fomento"). Teksten til VVM-udtalelsen er til rådighed for offentligheden, og den kan 
konsulteres i det spanske statstidende nr. 146 af 19. juni 2007. Den indeholder en henvisning 
til projektets mulige virkning på kulturarven, bl.a. Sagrada Familia, og til de undersøgelser og 
vurderinger, der er foretaget i denne forbindelse, og som de spanske myndigheder har taget i 
betragtning.

Konklusion

Kommissionen er ikke ansvarlig for valget af den alternative linjeføring for 
højhastighedstoget (TGV) mellem den franske grænse og Madrid ved dets passage gennem 
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Barcelona, da dette hører under de spanske myndigheders ansvar. 

Ud fra oplysningerne fra andrageren har Kommissionen ingen grund til at antage, at der er 
sket en overtrædelse af EF-lovgivningen."


