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Tárgy: Az Albert Sastre Mauri, spanyol állampolgár által benyújtott 0989/2007. számú 
petíció a Barcelona–Madrid vonalon közlekedő nagysebességű vonat (TGV) 
Barcelonán áthaladó nyomvonala elleni tiltakozásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Barcelona–Madrid vonalon közlekedő nagysebességű vonat 
(TGV) Barcelonán áthaladó nyomvonalának kiválasztását, és azt állítja, hogy az építési 
munkálatok nyomán fennáll az UNESCO örökségvédelme alatt álló műemlék, a Sagrada 
Familia szerkezeti károsodásának veszélye. A petíció benyújtója kifejti, hogy a nyomvonal 
megépítése egy 11 méteres átmérőjű földalatti alagút kialakításával járna, amely mindössze 4 
méterre húzódna a Sagrada Familia alapjaitól. A petíció benyújtója ezenkívül megkérdőjelezi 
a négy alternatív útvonal elutasítását, amelyek egyike sem lett volna hatással a szóban forgó 
műemlékre, sőt megvalósításuk kevesebb költséggel is járt volna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Barcelonán áthaladó nagysebességű vasúti alagút része a Madrid és a francia határ között 
húzódó nagysebességű vasútvonalnak, amely a TENT-T iránymutatásokban (1692/96/EK 
határozat) foglaltak értelmében kiemelt projektnek (PP3) minősül.

A Bizottság a Kohéziós Alap és a TEN-T költségvetés révén több éve társfinanszírozást nyújt 
a szóban forgó kiemelt projekt egyes részei számára. Míg a Kohéziós Alapból nyújtott 
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finanszírozás a Madrid és Barcelona közötti összeköttetéssel (a Sants vonatpályaudvarral 
bezárólag) kapcsolatos munkálatok szakaszára összpontosít – azaz a projekt azon részére, 
amely nem kapcsolódik a petícióhoz –, a TEN-T költségvetésből a teljes vonalat érintő 
tanulmányokat társfinanszíroznak, ideértve azon vonatkozó tanulmányokat is, amelyek 
nyomán a vonalat Barcelonától Gerona-Figuerasig kiterjesztik. Ugyanakkor a TEN-T 
költségvetésből nem finanszíroztak olyan konkrét tanulmányt, amely a nagysebességű vonat 
nyomvonalának Barcelonán áthaladó szakaszát vizsgálta. 

A TEN-T támogatásnak meg kell felelnie a TEN-T pénzügyi rendeletben (2236/95/EK tanácsi 
rendelet) foglalt szabályoknak, valamint az európai közösségi (EK) jogszabályoknak, 
kiváltképpen ami a környezetvédelmet, a versenyt és a közbeszerzési szerződések odaítélését 
illeti, ez a feltétel pedig a Kohéziós Alapra is érvényes. Egy adott projekt végrehajtása 
továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottságnak azonban jogában áll 
beavatkozni a közösségi jogszabályok megsértése vagy pénzügyi szabálytalanságok esetén. 

Amint azt egy hasonló tárgyú korábbi petícióval (796/2005.) kapcsolatban tett észrevételei
keretében már kifejtette, a Bizottság a petíció benyújtója által a madridi nagysebességű vasúti 
projekt (AVE) tervezésével összefüggésben ismertetett állítások között nem talált a közösségi 
joggal ellentétes eljárásra utaló jelet. 

Ami a petíció benyújtója részéről a nagysebességű vonat (TGV) Madridtól a francia határig 
terjedő szakaszának kijelölt, nevezetesen Barcelonán áthaladó nyomvonalával, valamint az 
egyéb alternatív nyomvonalak kiválasztásával kapcsolatos kifogásokat illeti, az Európai 
Bizottságnak nem áll módjában közvetlenül befolyásolni a nyomvonal kiválasztását, mivel az 
a spanyol hatóságok hatáskörét képezi.

Különösképpen a közösségi környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását illetően meg kell 
jegyezni, hogy az ilyen jellegű projektet az illetékes hatóság által kiadott engedélyt 
megelőzően környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárásnak kell alávetni, a 97/11/EK és a 
2003/35/EK irányelvekkel módosított 85/337/EGK irányelvben foglalt rendelkezések szerint.

A fent említettekkel összhangban a Barcelona alatt húzódó nyomvonallal kapcsolatos 
munkálatok esetében nem került sor uniós alapok felhasználására. Mivel a Stants és Sagrera 
közötti szakasz, illetve a Sagrada Familia (Mallorca utca) közelében húzódó alagút építési 
munkálatai nem közösségi társfinanszírozással valósulnak meg, a Bizottsághoz nem juttatták 
el a spanyol hatóságok által készített környezeti hatásvizsgálat (KHV) egy példányát. Ezen 
felül a projekt megtervezése továbbra is az illetékes tagállam feladata, amelynek biztosítania 
kell a projekt közösségi jogszabályoknak való megfelelését.

Mindenesetre a Bizottság tisztában van azzal, hogy a 2007. május 30-i „Resolución” 
értelmében az illetékes spanyol hatóság – a Környezetvédelmi Minisztérium – jóváhagyta a 
szóban forgó projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatot. Ez előfeltétele a projektre 
vonatkozó építési engedély kiadásának, amely a Közmunkálati Minisztérium („Ministerio de 
Fomento”) feladata. A KHV nyilatkozat szövege nyilvánosan elérhető, és a spanyol Hivatalos 
Közlöny 2009. június 19-i 146. számában olvasható. A szöveg hivatkozik a projekt által a 
kulturális örökségre – a „Sagrada Familia” épületét is ideértve – gyakorolt esetleges hatásra, 
valamint a spanyol hatóságok által ezzel összefüggésben figyelembe vett tanulmányokra és 
értékelésekre.
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Következtetés

Az Európai Bizottság nem felel azért a határozatért, miszerint a francia határ és Madrid között 
húzódó nagysebességű vasútvonal (TGV) nyomvonalával összefüggésben a Barcelonán 
áthaladó alternatívát választották, mivel a kérdés a spanyol hatóságok hatáskörébe tartozik.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság nem rendelkezik olyan 
bizonyítékkal, amely alapján arra a következtetésre juthatna, hogy megsértették a közösségi 
jogot.


