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Ref.: Petiția nr. 0989/2007, adresată de dl Albert Sastre Mauri, de naționalitate spaniolă, 
privind dezacordul față de traseul propus pentru trenul de mare viteză (TGV) 
Barcelona - Madrid la trecerea acestuia prin Barcelona

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică traseul propus pentru trenul de mare viteză (TGV) Barcelona - Madrid la 
trecerea prin Barcelona, susținând că lucrările amenință să producă daune structurale 
catedralei Sagrada Familia, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Conform explicațiilor 
petiționarului, traseul implică amenajarea unui tunel subteran cu diametrul de 11 metri, la 
distanță de numai patru metri de fundația catedralei Sagrada Familia. De asemenea, 
petiționarul contestă respingerea a patru trasee alternative, care nu ar fi afectat monumentul și 
ar fi fost și mai puțin costisitoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

„Tunelul de mare viteză care trece prin Barcelona face parte din linia feroviară de mare viteză 
Madrid – frontiera franceză, care constituie un proiect prioritar (PP3), conform celor 
menționate în orientările TEN-T (Decizia nr. 1692/96/CE).

Comisia, prin fondurile de coeziune și bugetul TEN-T, a cofinanțat componente ale acestui 
proiect prioritar timp de mai mulți ani. În timp ce fondurile de coeziune și-au concentrat 
sprijinul asupra fazei de execuție a lucrărilor pentru legătura între Madrid și Barcelona (care 
se termină la gara Sants), adică o parte a proiectului care nu este vizată de petiție, bugetul 
TEN-T cofinanțează studii pentru întregul traseu, inclusiv studiile pertinente care vor duce la 
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continuarea liniei de la Barcelona la Gerona-Figueras. Niciun studiu specific privind trecerea 
liniei TGV prin Barcelona nu a fost, de altfel, finanțată din bugetul TEN-T. 

Sprijinul TEN-T este reglementat prin normele stipulate în Regulamentul financiar TEN 
[Regulamentul (CE) nr. 2236/95 al Consiliului] și legislația Comunității Europene (CE), în 
special în ceea ce privește protecția mediului, concurența și atribuirea contractelor publice, 
condiție care se aplică, de asemenea, fondului de coeziune. Punerea în aplicare a proiectului 
este de competența statului membru. Cu toate acestea, Comisia poate să intervină în cazul 
unei încălcări a legislației CE sau al unor nereguli financiare.

După cum a precizat în observațiile sale referitoare la o petiție anterioară pe același subiect 
(nr. 0796/2005), Comisia nu a depistat nimic contrar dreptului comunitar în cadrul afirmațiilor 
prezentate de petiționar cu privire la planificarea proiectului feroviar de mare viteză din 
Madrid (AVE). 

În ceea ce privește criticile petiționarului privind traseul ales pentru trenul de mare viteză 
(TGV) de la frontiera franceză la Madrid, în special trecerea sa prin Barcelona, precum și 
posibilitatea altor trasee alternative, Comisia Europeană nu are nicio posibilitate directă de a 
influența alegerea traseului, întrucât acest lucru este de competența autorităților spaniole.

În particular, referitor la aplicarea dreptului comunitar în domeniul mediului, ar trebui notat 
faptul că acest gen de proiect trebuie să facă obiectul unei proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului (EIA) înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația, conform 
dispozițiilor Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și
2003/35/CE.

După cum este menționat mai sus, pentru lucrările legate de linia care trece pe sub Barcelona, 
nu s-au utilizat fonduri europene. Întrucât nu există nicio cofinanțare comunitară pentru 
lucrările de construcție a porțiunii Sants - Sagrera sau a tunelului care va fi construit în 
apropierea catedralei Sagrada Familia (Strada Mallorca), Comisiei nu i s-a furnizat o copie a 
evaluării impactului asupra mediului (EIA) realizate de autoritățile spaniole. Mai mult, 
configurația proiectului rămâne în sarcina statului membru în cauză care trebuie să garanteze 
că acesta respectă legislația CE.

În orice caz, Comisia are cunoștință de faptul că, în conformitate cu „Resolución” din 30 mai 
2007, autoritatea spaniolă competentă, Ministerul Mediului, a aprobat EIA pentru acest 
proiect. Acest lucru este o condiție preliminară pentru autorizația de construcție a proiectului 
respectiv acordată de Ministerul Lucrărilor Publice („Ministerio de Fomento”). Textul 
declarației EIA este disponibil pentru public și poate fi consultat în Jurnalul Oficial al statului 
spaniol nr. 146 din 19.6.2007. Textul conține o trimitere la eventualul impact al proiectului 
asupra patrimoniului cultural, inclusiv asupra catedralei „Sagrada Familia”, precum și la 
studiile și evaluările efectuate în această privință, care au fost luate în considerare de 
autoritățile spaniole.

Concluzie

Comisia Europeană nu răspunde pentru alegerea unei alternative privind traseul trenului de 
mare viteză (TGV) care leagă frontiera franceză de Madrid la trecerea acestuia prin 
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Barcelona, întrucât acest lucru este de competența autorităților spaniole.

Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, Comisia nu dispune de niciun indiciu care 
să demonstreze o încălcare a legislației CE.


