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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1114/2008 dėl atsisakymo suteikti informaciją, susijusią su 
planuojama greitojo traukinio (AVE) Barselona–Madridas trajektorija, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis David Vallespi i Ros

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Ispanijos valdžios institucijos atsisakė leisti jam susipažinti su 
poveikio tyrimu, susijusiu su rizika, kurią kelia už penkių metrų nuo tunelio, kuris bus 
statomas greitajam traukiniui Barselona–Madridas, esanti pilietinio karo laikų slėptuvė. 
Peticijos pateikėjas aiškina, kad jis asmeniškai dėl to nerimauja, nes toji slėptuvė yra po jo 
namu. Pasak peticijos pateikėjo, tai, kad taip arti tunelio sienų yra tuščia erdvė, kelia didelę 
grėsmę jo namui. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. sausio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d. 

„Barseloną kertančio greitojo traukinio tunelis yra dalis greitojo geležinkelio linijos 
Madridas–Prancūzijos pasienis, kuri yra prioritetinis projektas (PP3), kaip nustatyta TEN-T 
gairėse (Sprendimas Nr. 1692/96/EB). 
Komisija šio prioritetinio projekto dalis kelerius metus bendrai finansavo Sanglaudos fondo ir 
TEN-T biudžeto lėšomis. Nors Sanglaudos fondo pagalba skirta darbų etapui, susijusiam su 
Madrido ir Barselonos jungtimi (baigiasi Sants geležinkelio stotyje), t. y. ta dalimi projekto, 
kuri nesusijusi su peticija, iš TEN-T biudžeto bendrai finansuoti tyrimai, susiję su visa linija, 
įskaitant atitinkamus tyrimus, po kurių bus tęsiama linija nuo Barselonos iki Cheronos-
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Figereso. Tačiau joks konkretus tyrimas dėl greitojo traukinio linijos per Barseloną 
nefinansuotas iš TEN-T biudžeto. 
TEN-T paramai taikomos taisyklės, nustatytos TEN finansiniame reglamente (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2236/95), o pagal Europos Bendrijos (EB) teisės aktus, visų pirma dėl 
aplinkos apsaugos, konkurencijos ir viešųjų sutarčių pasirašymo, ši sąlyga taikoma ir 
Sanglaudos fondui. Projekto įgyvendinimas yra valstybės narės kompetencijos sritis. Tačiau 
Komisija gali įsikišti tais atvejais, kai pažeidžiami EB teisės aktai arba jei yra finansinių 
pažeidimų. 

Kaip minėta Komisijos pastabose dėl ankstesnių peticijų ta pačia tema (Nr. 796/2005 ir 
Nr. 989/2007), Komisija iš peticijos pateikėjo įtarimų dėl greitojo traukinio (AVE) Madridas–
Prancūzijos pasienis projekto, ir visų pirma Barselonos centrą kertančio tunelio, planavimo 
nenustato nieko, kas prieštarautų Bendrijos teisei. 

Visų pirma dėl EB aplinkos apsaugos teisės taikymo reikėtų pažymėti, kad turi būti 
atliekamas tokių projektų poveikio aplinkai vertinimas (PAV) prieš tai, kai kompetentinga 
institucija suteikia leidimą pagal Direktyvos 85/337/EEB, kuri iš dalies pakeista direktyvomis 
97/11/EB ir 2003/35/EB, nuostatas.

Kaip jau minėta, Europos lėšos nepanaudotos darbams, susijusiems su linija po Barselona. 
Kadangi atkarpos nuo Sants iki Sagrera arba tunelio, kuris bus pastatytas arti Sagrada 
Familia katedros (Mallorca gatvė), Komisija dar negavo poveikio aplinkai vertinimo, kurį 
atliko Ispanijos valdžios institucijos, kopijos. Be to, projekto planavimas yra atitinkamos 
valstybės narės, kuri turi užtikrinti atitiktį EB teisės aktams, atsakomybės sritis.

Bet kuriuo atveju, Komisija žino, kad pagal 2007 m. gegužės 30 d. dokumentą (Resolución) 
kompetentinga Ispanijos valdžios institucija – Aplinkos ministerija – patvirtino šio projekto 
PAV. Tai išankstinė sąlyga, kad Viešųjų darbų ministerija (Ministerio de Fomento) suteiktų 
šiam projektui statybos leidimą. Visuomenė gali susipažinti su PAV ataskaitos tekstu, kurį 
galima rasti 2007 m. birželio 19 d. Ispanijos valstybės oficialiajame leidinyje. Šiame tekste 
yra nuoroda į galimą projekto poveikį kultūros paveldui, įskaitant Sagrada Familia, katedrą, 
ir į šiuo aspektu atliktus tyrimus bei vertinimus, į kuriuos atsižvelgė Ispanijos valdžios 
institucijos.

Peticijos pateikėjo prašymas dėl galimybės susipažinti su techninio vertinimo tyrimu dėl 
tariamai tuščios ertmės, kuri susidarė dėl senos priedangos ar slėptuvės, arti būsimo tunelio –
tai klausimas, kurį turi spręsti kompetentingos Ispanijos institucijos. Peticijos pateikėjas turėtų 
naudotis būdais, numatytais Ispanijos teisės aktuose dėl piliečių teisės susipažinti su 
administracijos dokumentais, pavyzdžiui, peticijos pateikėjo minimame Įstatyme Nr. 30/1992. 
Kita vertus, nors atrodo, kad tai yra vien techninis tyrimas arba techninė ataskaita, kuri būtų 
platesnė nei darbo aplinkos apsaugos aspektas, peticijos pateikėjas taip pat galėtų bandyti 
pasinaudoti Ispanijos teisės aktu (Įstatymas Nr. 27/2006), kuriuo perkeliama Direktyva 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką. Jei Ispanijos 
valdžios institucijos atmestų jo prašymą arba neatsakytų į jį, peticijos pateikėjas galėtų 
pasinaudoti Ispanijos įstatymuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis.

Išvada
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Europos Komisija neturi kompetencijos prašyti, kad Ispanijos valdžios institucijos leistų 
visuomenei susipažinti su Ispanijos parengtais dokumentais dėl Barseloną kertančio tunelio, 
kuris yra dalis greitojo traukinio Madridas–Prancūzijos pasienis, kertant Barseloną, projekto ir 
statybos, nes už tai atsakingos Ispanijos valdžios institucijos. 

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija neturi įrodymų, kad galėtų 
daryti išvadą, jog kaip nors pažeisti EB teisės aktai.“


