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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: David Vallespi i Ros, spanyol állampolgár által benyújtott 1114/2008. számú 
petíció a Barcelona–Madrid vonalon közlekedő, nagysebességű vonat (AVE) 
tervezett nyomvonalával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol hatóságok megtagadták tőle a hozzáférést egy 
hatástanulmányhoz, amely a Barcelona–Madrid vonalon közlekedő, nagysebességű vonat 
számára megépítendő alagúttól öt méterre fekvő polgárháborús óvóhely jelentette 
kockázatokkal foglalkozik. A petíció benyújtója kifejti, hogy közvetlenül érintett a szóban 
forgó kérdésben, mivel az óvóhely a háza alatt található. A petíció benyújtója szerint annak 
ténye, hogy az alagút falaihoz ennyire közel üres tér helyezkedik el, komoly veszélyeket rejt 
magában saját házára nézve. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. január 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A Barcelonán áthaladó nagysebességű vasúti alagút a Madridot a francia határral összekötő 
nagysebességű vasútvonal részét képezi, amely az 1692/96/EK határozatban foglalt TEN-T 
iránymutatások értelmében kiemelt projektnek (PP3) minősül. 
A Bizottság a Kohéziós Alapok és a TEN-T költségvetése révén több éve társfinanszírozást 
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nyújt a szóban forgó kiemelt projekt egyes részei számára. Míg a Kohéziós Alapok elsősorban 
a munkálatok Madrid és Barcelona közötti összeköttetéssel (a Sants vasútállomással 
bezárólag) kapcsolatos szakaszára, vagyis a projektnek a petíciót nem érintő részére 
biztosítanak támogatást, a TEN-T költségvetéséből a teljes vonalat érintő tanulmányokat 
társfinanszíroznak, köztük azon vonatkozó tanulmányokat is, amelyek elvégzése a vonal 
Barcelonától Gerona-Figuerasig tartó szakaszának megépítéséhez szükségesek. Ugyanakkor a 
TEN-T költségvetéséből nem finanszíroztak olyan tanulmányt, amely kifejezetten a 
nagysebességű vasúti vonal Barcelonán áthaladó szakaszát vizsgálta. 
A TEN-T támogatásra a TEN pénzügyi rendeletben (2236/95/EK tanácsi rendelet) 
megállapított szabályok az irányadók, és a támogatásoknak összhangban kell állniuk az 
európai közösségi (EK) jogszabályokkal, kiváltképpen ami a környezetvédelmet, a versenyt 
és a közbeszerzési szerződések odaítélését illeti, ez a feltétel pedig a Kohéziós Alapra is 
érvényes. A projektek végrehajtása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottság 
ugyanakkor a közösségi jogszabályok megsértése, illetve pénzügyi szabálytalanságok esetén 
beavatkozhat. 

Amint azt a tárgyban korábban benyújtott petíciókkal (796/2005. és 989/2007.) kapcsolatos 
észrevételeiben már kifejtette, a Bizottság a petíció benyújtójának a Madridot a francia 
határral összekötő nagysebességű vasúti projektre (AVE), különösen pedig a Barcelona 
központján áthaladó alagútra vonatkozó állításai között nem talált a közösségi joggal 
ellentétes eljárásra utaló jelet. 

Különösképpen a közösségi környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását illetően meg kell 
jegyezni, hogy az ilyen jellegű projektek esetén a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított 85/337/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően a szükséges engedélyek 
illetékes hatóságok általi kiadását megelőzően környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárását kell 
lefolytatni.

Ahogyan azt már említettük, a Barcelona alatt húzódó nyomvonallal kapcsolatos 
munkálatokhoz nem használtak európai forrásokat.  Mivel a Sants és Sagrera közötti szakasz, 
illetve a Sagrada Familia (Mallorca utca) közelében húzódó alagút építési munkálatai nem 
közösségi társfinanszírozással valósulnak meg, a Bizottsághoz nem juttatták el a spanyol 
hatóságok által készített környezeti hatásvizsgálat (KHV) egy példányát. Ezenfelül a projekt 
megtervezése továbbra is az érintett tagállam feladata, amelynek biztosítania kell a projekt a 
közösségi jogszabályoknak való megfelelését.

Mindenesetre a Bizottság tisztában van azzal, hogy a 2007. május 30-i „Resolución” 
értelmében az illetékes spanyol hatóság – a Környezetvédelmi Minisztérium – jóváhagyta a 
szóban forgó projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatot.  Ez előfeltétele annak, hogy a 
Közmunkaügyi Minisztérium („Ministerio de Fomento”) kiadhassa a projektre vonatkozó 
építési engedélyt.  Az KHV nyilatkozat szövege a nyilvánosság számára is elérhető, és a 
spanyol Hivatalos Lap 2007. június 19-i 146. számában megtekinthető.   A szöveg kitér a 
projekt által a kulturális örökségre, többek között a „Sagrada Familia” épületére gyakorolt 
esetleges hatásra, illetve a spanyol hatóságok által figyelembe vett, ezzel kapcsolatos 
tanulmányokra és vizsgálatokra is.

A petíció benyújtójának azzal kapcsolatos kérése, hogy hozzáférést kapjon a korábbi 
menedék- vagy óvóhelynek az épülő alagút közelében található feltételezett üres terére 
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vonatkozó műszaki vizsgálati tanulmányhoz, továbbra is a spanyol hatóságok hatáskörébe 
tartozik.  A petíció benyújtójának az állampolgárok közigazgatási dokumentumokhoz való 
hozzáférési jogára vonatkozó spanyol jogszabályokban, például az általa is említett 30/1992. 
számú törvényben biztosított módokon kell eljárnia.  Másrészről, jóllehet a jelek szerint egy 
szigorúan műszaki jellegű tanulmányról, illetve jelentésről van szó, amely túlmutathat a 
munkálatok környezeti szempontjain, a petíció benyújtója hivatkozhat a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvet átültető spanyol 
jogszabályra (27/2006. sz. törvény) is.  Amennyiben a spanyol hatóságok elutasítják a kérését 
vagy megtagadják a válaszadást, a petíció benyújtója élhet a spanyol jog által biztosított 
jogorvoslati lehetőségekkel.

Következtetés

Az Európai Bizottságnak nincs joga arra kérni a spanyol hatóságokat, hogy a francia határt 
Madriddal összekötő nagysebességű vasút (TGV) barcelonai szakaszához tartozó barcelonai 
alagúttal kapcsolatos projekt és építési munkálatok tekintetében a Spanyolország által 
elkészített dokumentumokhoz nyilvános hozzáférést biztosítson, mivel e kérdésben a spanyol 
hatóságok illetékesek. 

A petíció benyújtója által közölt információk alapján a Bizottság nem talált olyan 
bizonyítékot, amely a közösségi jog megsértésére engedne következtetni.


