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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1114/2008, του David Vallespi i Ros, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με την 
προγραμματισμένη διαδρομή του τρένου υψηλής ταχύτητας Βαρκελώνης-
Μαδρίτης (AVE)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ισπανικές αρχές του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε μια μελέτη 
επιπτώσεων όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η παρουσία ενός καταφυγίου του 
εμφυλίου πολέμου σε απόσταση πέντε μέτρων από τη σήραγγα που θα κατασκευαστεί για το 
τρένο υψηλής ταχύτητας Βαρκελώνης-Μαδρίτης. Ο αναφέρων εξηγεί ότι το θέμα αυτό τον 
αφορά άμεσα, καθώς το καταφύγιο θα βρίσκεται κάτω από την οικία του. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η παρουσία αυτού του κενού χώρου τόσο κοντά στα τοιχώματα της σήραγγας 
ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οικία του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η σήραγγα υψηλής ταχύτητας που διασχίζει τη Βαρκελώνη αποτελεί μέρος της 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – γαλλικών συνόρων, που αποτελεί 
έργο προτεραιότητας (PP3), όπως αναφέρεται στους κοινοτικούς προσανατολισμούς για το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ).

Η Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Συνοχής και του προϋπολογισμού για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, συγχρηματοδοτεί μέρη αυτού του έργου προτεραιότητας επί αρκετά χρόνια.
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Παρότι τα ταμεία συνοχής έχουν επικεντρώσει την ενίσχυσή τους στο στάδιο των έργων που 
σχετίζεται με τη σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης (και που καταλήγει στον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Sants), δηλαδή ένα μέρος του έργου που δεν σχετίζεται με την 
αναφορά, ο προϋπολογισμός για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών συγχρηματοδοτεί μελέτες 
για το σύνολο της γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών που θα οδηγήσουν 
στη συνέχιση της γραμμής από τη Βαρκελώνη στη Gerona-Figueras. Ωστόσο, καμία ειδική 
μελέτη σχετικά με τη διέλευση της γραμμής υψηλής ταχύτητας (TGV) μέσα από τη 
Βαρκελώνη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών.

Η ενίσχυση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών υπόκειται σε κανόνες που διατυπώνονται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου) και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΚ), ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία, τον ανταγωνισμό 
και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, προϋπόθεση που ισχύει επίσης για το Ταμείο 
Συνοχής. Η υλοποίηση ενός έργου παραμένει στη σφαίρα αρμοδιότητας του κράτους μέλους.
Η Επιτροπή μπορεί ωστόσο να παρέμβει σε περιπτώσεις παραβίασης της κοινοτικής 
νομοθεσίας ή σε περίπτωση οικονομικών παρατυπιών.

Όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις της σε προηγούμενες αναφορές για το ίδιο θέμα 
(796/2005 και 989/2007), η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει κάτι που να αντιβαίνει στην 
κοινοτική νομοθεσία μεταξύ των ισχυρισμών που προβάλλονται από τον αναφέροντα σε 
σχέση με τον σχεδιασμό του έργου σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-
γαλλικών συνόρων (AVE) και συγκεκριμένα της σήραγγας που διέρχεται από το κέντρο της 
Βαρκελώνης.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το είδος έργου πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) πριν από τη χορήγηση αδείας από την αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι για τις εργασίες που 
σχετίζονται με το τμήμα της υπόγειας γραμμής κάτω από τη Βαρκελώνη. Εφόσον δεν υπήρξε 
καμία κοινοτική συγχρηματοδότηση για το κατασκευαστικό έργο του τμήματος που 
εκτείνεται μεταξύ Sants και Sagrera ή τη σήραγγα που θα κτιστεί κοντά στη Sagrada Familia 
(οδός Mallorca), δεν παρασχέθηκε στην Επιτροπή αντίγραφο της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) που εκπονήθηκε από τις ισπανικές αρχές. Επιπλέον, η σχεδίαση ενός 
έργου παραμένει ευθύνη του σχετικού κράτους μέλους, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωσή του με την κοινοτική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή γνωρίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση («Resolución») της 
30ής Μαΐου 2007, η αρμόδια ισπανική αρχή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέκρινε την 
ΕΠΕ για το εν λόγω έργο. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση άδειας για την 
κατασκευή του εν λόγω έργου, που αναμένεται να δοθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
(«Ministerio de Fomento»). Το κείμενο της δήλωσης ΕΠΕ είναι στη διάθεση του κοινού και 
μπορεί κανείς να το συμβουλευτεί στην ισπανική εφημερίδα της κυβερνήσεως αριθ. 146 της 
19.6.2007. Το κείμενο περιέχει αναφορά στον πιθανό αντίκτυπο του έργου στην πολιτιστική 
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κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της «Sagrada Familia», και στις μελέτες και εκτιμήσεις 
που έχουν διεξαχθεί εν προκειμένω και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη από τις ισπανικές 
αρχές.

Το αίτημα του αναφέροντα σχετικά με την πρόσβαση σε μια μελέτη τεχνικής αξιολόγησης 
για τον υποτιθέμενο κενό χώρο, λόγω ενός παλαιότερου καταφυγίου, κοντά στη μελλοντική 
σήραγγα αποτελεί ζήτημα το οποίο παραμένει αρμοδιότητα των ισπανικών αρχών. Ο 
αναφέρων πρέπει να αξιοποιήσει τα μέσα που προβλέπονται στην ισπανική νομοθεσία 
αναφορικά με το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα της διοίκησης, όπως 
στον νόμο 30/1992 που επικαλείται ο αναφέρων. Από την άλλη πλευρά, παρότι φαίνεται ότι 
πρόκειται για μια αμιγώς τεχνική μελέτη ή έκθεση που μπορεί να ξεπερνά την 
περιβαλλοντική διάσταση των έργων, ο αναφέρων θα μπορούσε επίσης να επικαλεστεί την 
ισπανική νομοθεσία (νόμος 27/2006) για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Εάν το αίτημά του απορριφθεί ή δεν 
λάβει απάντηση από τις ισπανικές αρχές, ο αναφέρων μπορεί να κάνει χρήση των μέσων 
προσφυγής που προβλέπονται στην ισπανική νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να ζητήσει από τις ισπανικές αρχές να παράσχουν 
πρόσβαση στο κοινό στα έγγραφα που καταρτίζονται από την Ισπανία για τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή της σήραγγας που διασχίζει τη Βαρκελώνη, η οποία αποτελεί τμήμα της 
σιδηροδρομικής γραμμής του τρένου υψηλής ταχύτητας (TGV) γαλλικών συνόρων-Μαδρίτης 
που διέρχεται από τη Βαρκελώνη, δεδομένου ότι αυτό εμπίπτει στη σφαίρα αρμοδιότητας των 
ισπανικών αρχών.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
στοιχεία από τα οποία να μπορεί να συμπεράνει ότι σημειώθηκε παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.


