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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1114.2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais David 
Vallespi i Ros, par atteikumu piekļūt informācijai saistībā ar plānoto Barselonas–
Madrides ātrvilciena (AVE) trajektoriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas iestādes liegušas viņam piekļuvi ietekmes 
novērtējuma pētījumam attiecībā uz risku, kas saistīts ar pilsoņu kara patversmi, kura atrodas 
piecu metru attālumā no tuneļa, ko paredzēts izbūvēt Barselonas–Madrides ātrvilciena 
vajadzībām. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka šis jautājums uz viņu attiecas tieši, jo 
patversme atrodas zem viņa mājas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto viņa māju 
nopietni apdraudētu šāda tukšuma atrašanās tik tuvu tuneļa sienām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Ātrgaitas vilciena tunelis, kas tiks būvēts cauri Barselonai, ir daļa no ātrgaitas dzelzceļa 
līnijas Madride–Francijas robeža, kas saskaņā ar TEN-T pamatnostādnēm (Lēmums 
Nr.°1692/96/EK) ir prioritārs projekts (PP3).
Komisija jau vairākus gadus ar kohēzijas fondu un TEN-T budžeta palīdzību līdzfinansē šo 
prioritāro projektu. Kamēr kohēzijas fondi savu finansiālo atbalstu koncentrē uz darbu posmu, 
kas ir saistīts ar savienojuma starp Madridi un Barselonu (kas beidzas dzelzceļa stacijā Sants) 
izbūvi, t. i., projekta daļu, kas neattiecas uz lūgumrakstu, no TEN-T budžeta līdzfinansē visas 
līnijas pētījumus, tostarp visus tos pētījumus, saskaņā ar kuriem tiks nodrošināta līnijas no 
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Barselonas uz Gerona-Figueras izbūve. TEN-T budžetā nav paredzēts speciāls pētījums par 
TGV līnijas pazemes tuneli, kas tiks būvēts cauri Barselonai.
Uz TEN-T finansiālo atbalstu attiecas Transporta un enerģētikas regulas prasības (Padomes 
Regula (EK) Nr. 2236/95), un tam jāatbilst Eiropas Kopienas (EK) tiesību aktiem, īpaši 
attiecībā uz vides aizsardzību, konkursu un valsts pasūtījumu piešķiršanu, un šis noteikums 
piemērojams arī attiecībā uz Kohēzijas fondu. Projekta īstenošana paliek dalībvalsts 
kompetencē. Komisija tomēr drīkst iejaukties gadījumos, ja notiek EK tiesību aktu vai finanšu 
pārkāpumi. 

Kā minēts Komisijas apsvērumos saistībā ar iepriekš iesniegtiem lūgumrakstiem par šo pašu 
tematu (Nr. 796/2005 un Nr. 989/2007), Komisija nesaskata Kopienas tiesību pārkāpumus 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumos, kas attiecas uz ātrgaitas dzelzceļa projektu Madride–
Barselona (AVE) un it sevišķi uz tuneli, kas tiks būvēts cauri Barselonas centram.

Īpaši attiecībā uz EK vides tiesību aktu piemērošanu ir jāņem vērā, ka ikvienam šāda veida 
projektam saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK noteikumiem, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK, pirms kompetentā iestāde izsniedz atļauju, ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra.

Kā jau minēts iepriekš, neviena Eiropas fonda atbalsts netika izmantots darbiem līnijas 
izveidei zem Barselonas. Ņemot vērā, ka Kopiena nav līdzfinansējusi posma Sants un Sagrera
vai tuneļa, kas tiks izbūvēts netālu no Sagrada Familia (Mallorca iela), būvniecības darbus, 
Komisijai nav iesniegta Spānijas iestāžu veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) kopija.
Turklāt projekta izvietojums ir attiecīgās dalībvalsts kompetencē, kurai ir jānodrošina tā 
atbilstība EK tiesību aktiem.

Katrā ziņā Komisija ir informēta par to, ka saskaņā ar 2007. gada 30. maija „Resolución” 
Spānijas kompetentā iestāde, Vides ministrija, ir apstiprinājusi šā projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Tas ir priekšnoteikums šā projekta attīstības saskaņošanai Valsts darbu 
ministrijā (Ministerio de Fomento). IVN novērtējuma teksts ir pieejams sabiedrībai, un ar to 
var iepazīties „Spānijas Oficiālā Vēstneša” 2007. gada 19. jūnija izdevumā Nr. 146. 
Novērtējuma tekstā ir minēta projekta iespējamā ietekme uz kultūras mantojumu, tostarp 
Sagrada Familia, un norādīta atsauce uz pētījumiem un novērtējumiem, kas veikti šai 
sakarībā un ko ņēmušas vērā Spānijas iestādes.

Lūgumraksta iesniedzēja prasība attiecībā uz tehniskā novērtējuma pētījumu par iespējamo 
tukšo telpu, kas izveidota kā bēgļu patvērums un it kā atrodas plānotā tuneļa tuvumā, ir 
jautājums, kas paliek Spānijas iestāžu kompetencē. Lūgumraksta iesniedzējam ir jāizmanto 
Spānijas tiesību aktos paredzētās iespējas saistībā ar pilsoņu tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, piemēram, lūgumraksta iesniedzēja minētais Likums Nr. 30/1992. Taču, lai 
gan varētu šķist, ka minētais pētījums ir tehnisks pētījums vai ziņojums, kurš, iespējams, 
pārsniedz darbu vides aspektu, lūgumraksta iesniedzējs var mēģināt atsaukties arī uz Spānijas
tiesību aktu (Likums Nr. 27/2006), ar ko transponē Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību. Ja Spānijas iestādes šādu prasību noraida vai neatbild uz to, 
lūgumraksta iesniedzējs var izmantot Spānijas tiesību aktos paredzētos kompensācijas 
līdzekļus.

Secinājumi
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Eiropas Komisijai nav tiesību pieprasīt Spānijas iestādēm nodrošināt publisku piekļuvi 
Spānijas iestāžu izstrādātiem dokumentiem saistībā ar projektu un tuneļa būvniecību, kas 
šķērsos Barselonu un šajā posmā ir daļa no ātrgaitas dzelzceļa līnijas Madride–Francijas 
robeža (TGV), jo tas ir Spānijas iestāžu kompetencē.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Komisijas rīcībā nav pierādījumu, lai 
secinātu, ka ir pārkāpti EK tiesību akti.”


