
CM\777512EL.doc PE421.489v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

20.03.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0989/2007, του κ. Albert Sastre Mauri, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διαφωνία με την προτεινόμενη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας (TGV) Βαρκελώνης – Μαδρίτης, καθώς διασχίζει τη Βαρκελώνη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την επιλεγείσα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας (TGV) Βαρκελώνης – Μαδρίτης, καθώς διασχίζει τη Βαρκελώνη, υποστηρίζοντας 
ότι τα έργα μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στη Sagrada Familia, μνημείο που περιλαμβάνεται 
στην κληρονομιά της UNESCO. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η χάραξη συνεπάγεται την 
κατασκευή υπόγειας σήραγγας διαμέτρου έντεκα μέτρων σε απόσταση μόλις τεσσάρων 
μέτρων από τα θεμέλια της Sagrada Familia. Ο αναφέρων αμφισβητεί επίσης την απόρριψη 
τεσσάρων εναλλακτικών χαράξεων, που δεν θα είχαν κανέναν αντίκτυπο στο μνημείο και θα 
ήταν λιγότερο δαπανηρές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η σήραγγα υψηλής ταχύτητας που διασχίζει τη Βαρκελώνη αποτελεί μέρος της 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – γαλλικών συνόρων, που αποτελεί 
έργο προτεραιότητας (PP3), όπως αναφέρεται στους κοινοτικούς προσανατολισμούς για το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ). 

Η Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Συνοχής και του προϋπολογισμού για  το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, συγχρηματοδοτεί μέρη αυτού του έργου προτεραιότητας επί αρκετά χρόνια. 
Παρότι τα ταμεία συνοχής έχουν επικεντρώσει την ενίσχυσή τους στο στάδιο των έργων που 
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σχετίζεται με τη σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης (και που καταλήγει στον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Sants), δηλαδή ένα μέρος του έργου που δεν σχετίζεται με την 
αναφορά, ο προϋπολογισμός για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών συγχρηματοδοτεί μελέτες 
για το σύνολο της γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών που θα οδηγήσουν 
στη συνέχιση της γραμμής από τη Βαρκελώνη στη Gerona-Figueras. Ωστόσο, καμία ειδική 
μελέτη σχετικά με τη διέλευση της γραμμής υψηλής ταχύτητας (TGV) μέσα από τη 
Βαρκελώνη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών. 

Η ενίσχυση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών υπόκειται σε κανόνες που διατυπώνονται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου) και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΚ), ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία, τον ανταγωνισμό 
και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, προϋπόθεση που ισχύει επίσης για το Ταμείο 
Συνοχής. Η υλοποίηση ενός έργου παραμένει στη σφαίρα αρμοδιότητας του κράτους μέλους. 
Η Επιτροπή μπορεί ωστόσο να παρέμβει σε περιπτώσεις παραβίασης της κοινοτικής 
νομοθεσίας ή σε περίπτωση οικονομικών παρατυπιών. 

Όπως αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις της σε μία προηγούμενη αναφορά για το ίδιο θέμα 
(796/2005), η Επιτροπή δεν εντοπίζει κάτι που να αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο μεταξύ των 
ισχυρισμών που προβάλλονται από τον αναφέροντα αναφορικά με τον σχεδιασμό του έργου 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας της Μαδρίτης (AVE). 

Αναφορικά με τις επικρίσεις του αναφέροντα για τη χάραξη που επελέγη για τη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας (TGV) από τα γαλλικά σύνορα στη Μαδρίτη, 
ιδιαιτέρως τη διέλευσή της από τη Βαρκελώνη, και την επιλογή άλλων εναλλακτικών 
χαράξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άμεση δυνατότητα να επηρεάσει την επιλογή της 
χάραξης, καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη των ισπανικών αρχών.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το είδος έργου πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) πριν από τη χορήγηση αδείας από την αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι για τις εργασίες που 
σχετίζονται με το τμήμα της υπόγειας γραμμής κάτω από τη Βαρκελώνη. Εφόσον δεν υπήρξε 
καμία κοινοτική συγχρηματοδότηση για το κατασκευαστικό έργο της έκτασης μεταξύ Sants 
και Sagrera ή τη σήραγγα που θα κτιστεί κοντά στη Sagrada Familia (οδός Mallorca), δεν 
παρασχέθηκε στην Επιτροπή αντίγραφο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) 
που εκπονήθηκε από τις ισπανικές αρχές. Επιπλέον, η σχεδίαση ενός έργου παραμένει ευθύνη 
του σχετικού κράτους μέλους, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή γνωρίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση («Resolución») της 
30ής Μαΐου 2007, η αρμόδια ισπανική αρχή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέκρινε την 
ΕΠΕ για το εν λόγω έργο. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση άδειας για την 
κατασκευή του εν λόγω έργου, που αναμένεται να δοθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
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(«Ministerio de Fomento»). Το κείμενο της δήλωσης ΕΠΕ είναι στη διάθεση του κοινού και 
μπορεί κανείς να το συμβουλευτεί στην ισπανική εφημερίδα της κυβερνήσεως αριθ. 146 της 
19.6.2007. Το κείμενο περιέχει αναφορά στον πιθανό αντίκτυπο του έργου στην πολιτιστική 
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της «Sagrada Familia», και στις μελέτες και εκτιμήσεις 
που έχουν διεξαχθεί εν προκειμένω και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη από τις ισπανικές 
αρχές.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για την επιλογή της συγκεκριμένης εναλλακτικής για 
τη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας (TGV) μεταξύ γαλλικών συνόρων 
και Μαδρίτης η οποία θα διέρχεται μέσα από τη Βαρκελώνη, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί 
ευθύνη των ισπανικών αρχών. 

Η Επιτροπή δεν διαθέτει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, από το οποίο να μπορεί να συμπεράνει ότι έχει 
σημειωθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.


