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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0989/2007, ingiven av Albert Sastre Mauri (spansk medborgare), 
angående kritik mot dragningen genom Barcelona av en järnvägssträcka för 
höghastighetståg (TGV) mellan Barcelona och Madrid

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar den valda sträckningen genom Barcelona för höghastighetståget 
(TGV) mellan Barcelona och Madrid. Han hävdar att projektet hotar att vålla strukturella 
skador på Sagrada Familia, ett monument som upptagits på Unescos världsarvslista. 
Framställaren förklarar att sträckningen innebär att en tunnel med 11 meters diameter måste 
grävas bara fyra meter ifrån Sagrada Familias byggnadsgrund. Framställaren vänder sig också 
emot att inget avseende fästs vid fyra alternativa sträckningar, trots att de både skulle lämna 
monumentet orört och vara billigare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Tunneln i Barcelona för höghastighetståget är en del av höghastighetståglinjen 
Madrid-franska gränsen, som är ett prioriterat projekt (PP3) enligt TEN-T-riktlinjerna 
(beslut 1692/96/EG).

Kommissionen har genom Sammanhållningsfonden och TEN-T-budgeten samfinansierat 
delar av detta prioriterade projekt i flera års tid. Stödet från sammanhållningsfonden har 
inriktats på stöd till arbetet med sträckan Madrid - Barcelona (som slutar vid 
järnvägsstationen Sants), dvs. en del av projektet som inte är berörs av framställningen. 
Genom TEN-T-budgeten samfinansieras undersökningar för hela linjen, inklusive de 
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relevanta undersökningar som kommer att ligga till grund för beslut om en fortsättning av 
linjen från Barcelona till Gerona–Figueras. Ingen särskild undersökning av TGV-linjens 
dragning genom Barcelona har emellertid finansierats genom TEN-T-budgeten.

Stödet från TEN-T är underställt de bestämmelser som fastställs i förordningen om 
gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (rådets förordning (EG) 
nr 2236/95) och måste vara förenligt med gemenskapens lagstiftning (särskilt miljöskydd, 
konkurrens och tilldelning av offentliga kontrakt), ett villkor som även gäller för 
sammanhållningsfonden. Genomförandet av ett projekt förblir medlemsstaternas behörighet. 
Kommissionen kan emellertid ingripa i fall av överträdelser av gemenskapsrätten eller vid 
finansiella oegentligheter.

Som kommissionen nämnde i sina kommenterar till en tidigare framställning om samma ämne 
(framställning 796/2005), har den inte kunnat påvisa något som strider mot gemenskapsrätten 
i de påståenden som framställaren gör om planeringen av höghastighetstågprojektet för 
Madrid (AVE).

När det gäller framställarens kritik mot den valda sträckningen för höghastighetståget från den 
franska gränsen till Madrid, särskilt sträckningen genom Barcelona, och valet av andra 
alternativa sträckningar, har kommissionen ingen direkt möjlighet att påverka valet av 
sträckning eftersom detta är de spanska myndigheternas ansvar.

När det gäller tillämpningen av EG:s miljölagstiftning bör det särskilt noteras att projekt av 
det här slaget måste genomgå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innan tillstånd beviljas 
av den behöriga myndigheten enligt bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG, ändrat genom 
direktiven 97/11/EG och 2003/35/EG.

Som nämns ovan användes inga medel ur EU-fonderna för arbetena under mark med 
sträckningen genom Barcelona. Eftersom gemenskapen inte har samfinansierat arbetet med 
sträckan Sants–Sagrera eller den tunnel som ska anläggas nära Sagrada Familia 
(Mallorca-gatan), har kommissionen inte fått någon kopia av den miljökonsekvensbeskrivning 
som de spanska myndigheterna har tagit fram. Dessutom är planeringen av ett projekt den
berörda medlemsstatens ansvar, och denna måste se till att den överensstämmer med 
gemenskapsrätten.

Kommissionen är i alla händelser medveten om att den behöriga spanska myndigheten, 
miljöministeriet, har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för detta projekt enligt 
resolutionen av den 30 maj 2007. Detta är ett förhandsvillkor för att det spanska 
infrastrukturministeriet (Ministerio de Fomento) ska bevilja bygglov för projektet. Texten i 
miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för allmänheten och kan konsulteras i den 
spanska statens offentliga tidning nr 146 av den 19 juli 2007. Texten innehåller en hänvisning 
till att projektet eventuellt kan påverka kulturarvet, inklusive Sagrada Familia, och till de 
undersökningar och utvärderingar som har genomförts och som har beaktats av de spanska 
myndigheterna.
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Slutsats

Kommissionen är inte ansvarig för valet av sträckningsalternativ för höghastighetståget från 
den franska gränsen till Madrid genom Barcelona, eftersom detta är de spanska 
myndigheternas ansvar.

Mot bakgrund av den information som har lämnats av framställaren har kommissionen inga 
belägg för att någon överträdelse av gemenskapsrätten ska ha skett.


