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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0989/2007, Albert Sastre Mauri, Espanjan kansalainen, Barcelonan 
ja Madridin välisen suurnopeusjunan Barcelonan läpi suunniteltua reittiä 
koskevasta erimielisyydestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kritisoi Barcelonan ja Madridin välisen suurnopeusjunan valittua reittiä 
Barcelonan läpi ja väittää, että rakennustyöt uhkaavat aiheuttaa rakenteellisia vaurioita 
Sagrada Familian katedraalille, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että valittu reitti edellyttää halkaisijaltaan 11 metriä leveän 
maanalaisen tunnelin rakentamista vain neljän metrin etäisyydelle Sagrada Familian 
perustuksista. Vetoomuksen esittäjä vastustaa myös neljän vaihtoehtoisen reitin hylkäämistä, 
sillä niillä ei olisi ollut vaikutusta kyseiseen monumenttiin ja ne olisivat olleet myös
edullisempia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

"Barcelonan läpi kulkeva tunneli on osa Madridin ja Ranskan rajan välistä 
suurnopeusjunayhteyttä, joka on ensisijainen hanke (PP3), kuten todetaan Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämistä koskevissa yhteisön suuntaviivoissa (päätös N:o 1692/96/EY). 

Komissio on osallistunut useiden vuosien ajan koheesiorahastojen ja Euroopan laajuisen 
liikenneverkon talousarvion kautta tähän ensisijaiseen hankkeeseen kuuluvien osien 
rahoittamiseen. Koheesiorahastoista tukea on myönnetty lähinnä Madridin ja Barcelonan 
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välisen (Santsin rautatieasemalle päättyvän) yhteyden rakentamiseen, toisin sanoen siihen 
osaan hanketta, joka ei liity vetoomukseen. Euroopan laajuisen liikenneverkon talousarviosta 
taas rahoitetaan koko yhteyttä koskevaa tutkimustoimintaa, myös tutkimuksia, joiden 
perusteella yhteyttä jatketaan myöhemmin Barcelonasta Gerona-Figuerasiin. Euroopan 
laajuisen liikenneverkon talousarviosta ei kuitenkaan ole rahoitettu tutkimusta, joka koskisi 
nimenomaisesti TGV-yhteyden kulkua Barcelonan läpi. 

Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseen myönnettävää tukea koskevat säännöt 
sisältyvät Euroopan laajuisia verkkoja koskevaan varainhoitoasetukseen (neuvoston asetus 
(EY) N:o 2236/95). Tuen on myös oltava Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännön, erityisesti 
ympäristönsuojelua, kilpailua ja julkisten hankintasopimusten tekemistä koskevien säännösten 
mukaista, ja tämä edellytys koskee myös koheesiorahastosta myönnettävää tukea. Hankkeen 
toteuttaminen kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan. Komissio voi kuitenkin puuttua asiaan 
tapauksissa, joissa rikotaan EY:n lainsäädäntöä tai joihin liittyy rahoituksen väärinkäyttöä. 

Kuten komissio on jo maininnut huomautuksissaan aiempaan samaa aihetta koskevaan 
vetoomukseen (0796/2005), se ei näe vetoomuksen esittäjän Madridin ja Barcelonan välisen 
suurnopeusjunayhteyden suunnittelua koskevissa väitteissä mitään yhteisön lainsäädännön 
vastaista. 

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän arvosteluun, joka koskee Ranskan rajan ja Madridin välisen 
suurnopeusjunayhteyden valittua reittiä, erityisesti sen Barcelonan läpi kulkevaa osuutta, ja 
muiden vaihtoehtoisten reittien valintaa, Euroopan komissiolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 
suoraan reitin valintaan, koska se on Espanjan viranomaisten vastuulla.

Erityisesti EY:n ympäristölainsäädännön soveltamisen osalta on syytä huomata, että 
direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY ja 
2003/35/EY, säännösten nojalla tämäntyyppisestä hankkeesta on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi ennen kuin toimivaltainen viranomainen myöntää sille luvan.

Kuten edellä on mainittu, Barcelonan alla kulkevaan rataosuuteen liittyviin töihin ei ole 
myönnetty EU:n rahastojen varoja. Koska yhteisö ei ole osallistunut Santsin ja Sagreran 
välisen rataosuuden tai lähelle Sagrada Familiaa (Mallorca-katu) rakennettavan tunnelin 
rakennustöiden rahoittamiseen, komissiolle ei ole toimitettu jäljennöstä Espanjan 
viranomaisten tekemästä ympäristövaikutusten arvioinnista. Lisäksi vastuu hankkeen 
suunnittelusta on asianomaisella jäsenvaltiolla, jonka on varmistettava, että hanke on EY:n 
lainsäädännön mukainen.

Komissio on joka tapauksessa tietoinen, että 30. toukokuuta 2007 annetun päätöksen 
(Resolución) mukaan toimivaltainen Espanjan viranomainen, ympäristöministeriö, on 
hyväksynyt hanketta koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin. Tämä on edellytys sille, että 
infrastruktuuri- ja liikenneministeriö ("Ministerio de Fomento") voi hyväksyä hankkeen. 
Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lausunnon teksti on yleisön saatavilla, ja se on 
julkaistu 19.6.2007 Espanjan valtion virallisessa lehdessä nro 146. Tekstissä viitataan 
hankkeen mahdollisiin vaikutuksiin kulttuuriperintöön, "Sagrada Familia" mukaan luettuna, ja 
tältä osin tehtyihin tutkimuksiin ja arviointeihin, jotka Espanjan viranomaiset ovat ottaneet 
huomioon.
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Päätelmä

Euroopan komissio ei ole vastuussa Ranskan rajalta Madridiin rakennettavan 
suurnopeusjunayhteyden (TGV) Barcelonan läpi kulkevan rataosuuden vaihtoehtoisen reitin 
valinnasta, koska tämä on Espanjan viranomaisten vastuulla. 

Komissiolla ei ole vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella näyttöä siitä, että 
EY:n lainsäädäntöä olisi rikottu."
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