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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0989/2007 mis-Sur Albert Sastre Mauri, ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar 
tilwim dwar it-trajjettorja proġettata tal-ferrovija ta’ veloċità għolja (TGV) 
Barċellona -Madrid meta tgħaddi minn Barċellona 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika t-trajjettorja magħżula għall-ferrovija ta’ veloċità għolja (TGV) 
Barċellona - Madrid meta tgħaddi minn Barċellona filwaqt li jargumenta li x-xogħlijiet jistgħu 
jwasslu biex jipproduċu ħsarat strutturali lis-Sagrada Familia, monument inkluż fil-patrimonju 
tal-UNESCO. Il-petizzjonant jispjega li r-rotta tfisser li se tinbena mina taħt l-art b’dijametru 
ta’ 11-il metru erba’ metri biss ’il bogħod mill-pedamenti tas-Sagrada Familia. Il-petizzjonant 
jisfida wkoll iċ-ċaħda ta’ erba’ trajettorji alternattivi li ma kien ikollhom l-ebda impatt fuq il-
monument u li kienu jirriżultaw f’inqas spejjeż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

‘Il-mina għall-ferrovija ta’ veloċità għolja li tgħaddi minn Barċellona tagħmel parti mil-linja 
ferrovjarja ta’ veloċità għolja bejn il-konfini ta’ Franza u Madrid, li hija proġett prijoritarju 
(PP3), kif stabbilit fil-Linji Gwida TEN-T (Deċiżjoni Nru 1692/96/KE). 

Permezz tal-Fondi ta’ Koeżjoni u l-baġit TEN-T, il-Kummissjoni ilha għal diversi snin 
tikkofinanzja partijiet minn dan il-proġett prijoritarju.  Filwaqt li l-Fondi ta’ Koeżjoni ffokaw 
l-appoġġ tagħhom fuq il-fażi tax-xogħol relatata mal-konnessjoni bejn Madrid u Barċellona (li 
tieqaf fl-istazzjon ferrovjarju ta’ Sants), jiġifieri parti mill-proġett mhux relatat mal-petizzjoni, 
il-baġit TEN-T qed jikkofinanzja studji għal-linja kollha, li jinkludu l-istudji rilevanti li se 
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jwasslu għall-kontinwazzjoni tal-linja minn Barċellona sa Gerona-Figueras. Madankollu, ma 
ġie ffinanzjat l-ebda studju speċifiku mill-baġit TEN-T dwar il-passaġġ tal-linja ferrovjarja 
TGV li tgħaddi minn Barċellona. 

L-appoġġ tat-TEN-T huwa soġġett għal regoli stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju TEN 
(Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95) u għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità Ewropea (KE), b’mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali, tal-
kompetizzjoni u l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi, kundizzjoni li tapplika wkoll għall-Fond ta’ 
Koeżjoni. L-implementazzjoni ta’ proġett tibqa’ taħt il-kompetenza tal-Istat Membru. 
Madankollu l-Kummissjoni tista’ tintervieni f’każijiet ta’ ksur tal-liġijiet tal-KE jew f’każ ta’ 
irregolaritajiet finanzjarji. 

Kif semmiet fl-osservazzjonijiet tagħha dwar petizzjoni preċedenti li tittratta l-istess suġġett 
(796/2005), il-Kummissjoni ma ssib xejn li jmur kontra l-liġi Komunitarja fost l-
allegazzjonijiet ippreżentati mill-petizzjonant rigward l-ippjanar tal-proġett tal-linja 
ferrovjarja ta’ veloċità għolja f’Madrid (AVE).

Rigward il-kritika tal-petizzjonant dwar it-trajjettorja magħżula għall-ferrovija ta’ veloċità 
għolja (TGV) mill-konfini Franċiżi għal Madrid, b’mod partikolari l-passaġġ tagħha minn 
Barċellona, u l-possibilità ta’ trajjettorji alternattivi, il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-
ebda possibilità diretta li tinfluwenza l-għażla tat-trajjettorja, billi din hija kwistjoni li taqa’ 
taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet Spanjoli. 

B’mod partikolari, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-KE, jeħtieġ jiġi nnutat li 
dan it-tip ta’ proġett għandu jiġi soġġett għal stima tal-impatt ambjentali (EIA) qabel ma 
tingħata l-awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
85/337/KEE, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE.

Kif imsemmi hawn fuq, l-ebda Fondi Ewropej ma ntużaw fix-xogħlijiet relatati mal-linja 
ferrovjarja li tgħaddi minn taħt Barċellona. Billi ma kien hemm l-ebda kofinanzjar mill-
Komunità għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tal-linja ferrovjarja fil-medda bejn Sants u Sagrera 
jew tal-mina li se tinbena qrib is-Sagrada Familia (Triq Mallorca), il-Kummissjoni ma 
ngħatatx kopja tal-istima tal-impatt ambjentali (EIA) ippreparata mill-awtoritajiet Spanjoli.  
Barra minn hekk, it-tfassil ta’ proġett jibqa’ r-responsabbilità tal-Istat Membru rilevanti, li 
għandu jiżgura l-konformità tiegħu mal-liġijiet tal-KE.

F’kull każ, il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li, skont ir-“Resolución” tat-30 ta’ Mejju 2007, 
l-awtorità kompetenti Spanjola, il-Ministeru għall-Ambjent, approvat l-EIA għal dan il-
proġett. Din hija kundizzjoni preċedenti għall-għoti ta’ permess għall-iżvilupp ta’ dan il-
proġett mill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi (“Ministerio de Fomento”).  It-test tal-
Rapport tal-EIA huwa disponibbli għall-pubbliku u jista’ jiġi kkonsultat fil-Ġurnal Uffiċjali 
Nru 146 tal-Istat Spanjol tad-19 ta’ Ġunju 2007.  It-test jinkludi referenza għall-possibilità ta’ 
impatt tal-proġett fuq il-wirt kulturali, inkluża s-“Sagrada Familia”, u għall-istudji u l-
evalwazzjonijiet imwettqa f’dan ir-rigward u li ġew ikkunsidrati mill-awtoritajiet Spanjoli.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex responsabbli għall-għażla ta’ trajjettorja alternattiva tal-
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ferrovija ta’ veloċità għolja (TGV) bejn il-konfini ta’ Franza u Madrid li tgħaddi minn 
Barċellona, minħabba li din taqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet Spanjoli. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda 
evidenza biex tkun tista’ tikkonkludi li kien hemm ksur tal-liġijiet tal-KE.’


