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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 989/2007, ingediend door Albert Sastre Mauri (Spaanse 
nationaliteit), over bezwaren tegen het geplande tracé van de hogesnelheidstrein 
(TGV) Barcelona-Madrid door Barcelona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit kritiek op het tracé dat is gekozen voor de hogesnelheidstrein (TGV) Barcelona-
Madrid door Barcelona. Hij stelt dat de werkzaamheden structurele schade dreigen toe te 
brengen aan de Sagrada Familia, een monument dat is opgenomen op de Unesco-erfgoedlijst. 
Indiener legt uit dat voor het tracé een ondergrondse tunnel met een diameter van 11 meter 
moet worden aangelegd op een afstand van slechts 4 meter van de fundamenten van de 
Sagrada Familia. Indiener zet ook vraagtekens bij de verwerping van vier alternatieve tracés 
die geen gevolgen voor het monument zouden hebben gehad en minder duur zouden zijn 
geweest.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De hogesnelheidstunnel door Barcelona maakt deel uit van de hogesnelheidstreinverbinding 
tussen Madrid en de Franse grens, welke volgens de TEN-T-richtsnoeren (Beschikking nr. 
1692/96/EG) een prioritair project (PP3) is. 

Via de cohesiefondsen en de TEN-T-begroting cofinanciert de Commissie al enige jaren delen 
van dit prioritaire project. Terwijl de ondersteuning uit de cohesiefondsen is geconcentreerd 
op de aanleg van de lijn tussen Madrid en Barcelona (die eindigt bij het spoorwegstation 
Sants), dat wil zeggen op een deel van het project waarop het verzoekschrift geen betrekking 
heeft, worden uit de TEN-T-begroting onderzoeken naar de gehele lijn medegefinancierd, met 
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inbegrip van de desbetreffende onderzoeken die zullen leiden tot voortzetting van de lijn van 
Barcelona naar Gerona-Figueras. Uit de TEN-T-begroting is echter geen specifiek onderzoek 
bekostigd naar het gedeelte van de spoorlijn dat Barcelona doorkruist. 

De TEN-T-ondersteuning is onderworpen aan regels die zijn vastgelegd in de TEN-
verordening (Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad) en moet overeenstemmen met de 
communautaire wetgeving, in het bijzonder betreffende milieubescherming, concurrentie en 
aanbestedingen, een voorwaarde die ook geldt voor het Cohesiefonds. De implementatie van 
een project blijft behoren tot de bevoegdheid van de lidstaat. De Commissie kan echter wel 
interveniëren in geval van inbreuk op communautaire wetgeving of financiële 
onregelmatigheden. 

Zoals opgemerkt in haar commentaar op een eerder verzoekschrift met hetzelfde onderwerp 
(796/2005), kan de Commissie in de aantijgingen van indiener geen strijdigheid met 
communautaire wetgeving constateren in verband met de planning van het 
hogesnelheidstreinproject (AVE). 

Aangaande de kritiek van indiener op het gekozen tracé voor de hogesnelheidstrein (TGV) 
van de Franse grens naar Madrid, met name het gedeelte dat Barcelona doorkruist, en de 
keuze van alternatieve routes, wijst de Europese Commissie erop dat zij geen directe 
mogelijkheid heeft tot het beïnvloeden van de keuze voor een tracé, aangezien deze keuze 
onder de bevoegdheden van de Spaanse autoriteiten valt.

Met betrekking tot de toepassing van communautaire milieuwetgeving moet er met name op 
worden gewezen dat dit type project moet worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling (MEB) voordat de bevoegde instantie haar goedkeuring geeft, 
overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG.

Zoals hierboven aangegeven, zijn er geen Europese fondsen gebruikt voor werkzaamheden 
die betrekking hebben op de lijn onder Barcelona. Omdat de bouw van het traject tussen Sants 
en Sagrera en de tunnel die zal worden gebouwd nabij de Sagrada Familia (Mallorcastraat) 
niet met Gemeenschapsgeld worden medegefinancierd, heeft de Commissie geen kopie van 
de door de Spaanse autoriteiten opgestelde milieueffectbeoordeling (MEB) ontvangen.
Bovendien blijft de opzet van projecten de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
lidstaat, die moet toezien op de naleving van communautaire wetgeving.

In elk geval is de Commissie ervan op de hoogte dat de bevoegde Spaanse autoriteit, het 
ministerie voor het Milieu, volgens de "Resolución" van 30 mei 2007 de MEB voor dit 
project heeft goedgekeurd. Dit is een voorwaarde voor de toekenning van een vergunning 
voor dit project door het ministerie voor Publieke Werken ("Ministerio de Fomento"). De 
tekst van de MEB-verklaring is toegankelijk voor het publiek en is te vinden in het staatsblad 
van Spanje nr. 146 van 19.6.2007. De tekst bevat een verwijzing naar de mogelijke gevolgen 
van het project voor het cultureel erfgoed, inclusief de "Sagrada Familia", en de onderzoeken 
en beoordelingen die in dit verband zijn uitgevoerd en die door de Spaanse autoriteiten in 
overweging zijn genomen.

Conclusie
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De Europese Commissie draagt geen verantwoordelijkheid voor de keuze voor een alternatief 
voor het tracé van de hogesnelheidstrein (TGV) tussen de Franse grens en Madrid waar deze 
Barcelona doorkruist, aangezien deze keuze onder de bevoegdheid van de Spaanse 
autoriteiten valt. 

De Commissie beschikt op basis van de informatie die indiener aandraagt niet over bewijs 
waaruit kan worden geconcludeerd dat communautaire wetgeving is geschonden.'


