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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0989/2007, którą złożył Albert Sastre Mauri (Hiszpania) w sprawie 
sprzeciwu wobec planowanej trasy pociągu o wysokiej prędkości (TGV) 
łączącego Barcelonę z Madrytem i przebiegu linii kolejowej przez Barcelonę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje trasę wybraną dla pociągu o wysokiej prędkości (TGV) 
łączącego Barcelonę z Madrytem i przebieg linii kolejowej przez Barcelonę, przekonując, że 
prace mogą spowodować uszkodzenia strukturalne Sagrady Familii, zabytku objętego 
ochroną UNESCO. Składający petycję wyjaśnia, że rzeczona trasa obejmuje budowę tunelu 
podziemnego o średnicy 11 metrów w odległości zaledwie 4 metrów od fundamentów 
Sagrady Familii. Składający petycję kwestionuje także odrzucenie alternatywnych tras, które 
nie miałyby wpływu na zabytek i byłyby mniej kosztowne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Przebiegający przez Barcelonę tunel pociągu o wysokiej prędkości jest częścią linii kolejowej 
dla pociągów o wysokiej prędkości, która łączy Madryt z granicą Francji i stanowi 
przedsięwzięcie priorytetowe (PP3) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (decyzja nr 1692/96/WE).

Komisja Europejska za pośrednictwem Funduszu Spójności i budżetu TEN-T od kilku lat 
współfinansuje części tego przedsięwzięcia priorytetowego. Podczas gdy wsparcie 
z Funduszu Spójności skupiło się na etapie prac związanych z odcinkiem łączącym Madryt 
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z Barceloną (kończąc na stacji kolejowej Sants), tj. na części przedsięwzięcia niezwiązanej 
z petycją, budżet TEN-T współfinansuje badania dotyczące całej linii, w tym właściwe 
badania, które będą prowadziły do kontynuacji linii z Barcelony do Gerona-Figueras. 
Z budżetu TEN-T nie finansowano jednak żadnego konkretnego badania dotyczącego 
przebiegu linii TGV przez Barcelonę. 

Wsparcie dla TEN-T podlega przepisom ustanowionym w rozporządzeniu finansowym TEN 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95) oraz prawodawstwu Wspólnoty Europejskiej (WE), 
w szczególności dotyczącemu ochrony środowiska naturalnego, konkurencji i udzielania 
umów publicznych, co odnosi się także do wsparcia z Funduszu Spójności. Wdrażanie 
przedsięwzięcia pozostaje w gestii państwa członkowskiego. Komisja Europejska może 
jednak podjąć interwencję w przypadkach naruszenia prawodawstwa WE lub w przypadku 
nieprawidłowości finansowych. 

Jak wspomniano w uwagach dotyczących poprzedniej petycji na ten sam temat (796/2005), 
Komisja Europejska nie wykryła żadnych sprzeczności z prawem Wspólnoty wśród 
przedstawionych przez składającego petycję zarzutów dotyczących planowania 
przedsięwzięcia budowy trasy kolejowej dla pociągów o wysokiej prędkości (AVE) 
z Madrytu. 

Co się tyczy uwag krytycznych formułowanych przez składającego petycję i dotyczących 
trajektorii wybranej dla pociągu o wysokiej prędkości (TGV) z granicy francuskiej do 
Madrytu, zwłaszcza przebiegu linii przez Barcelonę oraz wyboru innych alternatywnych 
trajektorii, Komisja Europejska nie ma bezpośredniej możliwości wpłynięcia na ten wybór, 
ponieważ leży on w gestii hiszpańskich władz.

W szczególności w odniesieniu do stosowania prawa WE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego należy zauważyć, że zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG zmienionej 
dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE przed wydaniem zezwolenia przez właściwe organy 
przedsięwzięcie takie powinno zostać poddane procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne (OOŚ).

Jak wspomniano wyżej, żadne fundusze europejskie nie były zaangażowane we wspieranie 
prac związanych z linią biegnącą pod Barceloną. Ponieważ Wspólnota nie współfinansowała 
prac budowlanych na odcinku łączącym Sants z Segrerą ani tunelu, który zostanie zbudowany 
w pobliżu Sagrady Familii (ul. Mallorca), nie dostarczono Komisji Europejskiej kopii oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne (OOŚ) przeprowadzonej przez hiszpańskie władze.
Ponadto za plan techniczny przedsięwzięcia odpowiada właściwe państwo członkowskie, 
które powinno zapewnić jego zgodność z prawodawstwem WE.

Niemniej jednak z informacji Komisji Europejskiej wynika, że zgodnie z „Resolución” z dnia 
30 maja 2007 r. właściwe organy Hiszpanii, Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego, 
zatwierdziły OOŚ tego przedsięwzięcia. Jest to warunek wydania zezwolenia na inwestycję 
dla tego przedsięwzięcia przez Ministerstwo Robót Publicznych („Ministerio de Fomento”). 
Tekst oświadczenia OOŚ został podany do publicznej wiadomości i można się z nim 
zapoznać w Dzienniku Urzędowym Hiszpanii nr 146 z 19.6.2007. Tekst zawiera odniesienie 
do ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na dziedzictwo kulturowe, w tym na Sagradę
Familię, oraz związane z tym badania i oceny uwzględnione przez władze Hiszpanii. 
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Wniosek

Komisja Europejska nie odpowiada za wybór alternatywnej trasy linii kolejowej dla pociągów 
TGV łączącej granicę francuską z Madrytem na jej odcinku biegnącym przez Barcelonę, 
ponieważ leży on w gestii hiszpańskich władz. 

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja Europejska nie 
posiada dowodów świadczących o tym, że doszło do naruszenia prawodawstwa WE.
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