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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1114/2008, imressqa mis-Sur David Vallespi i Ros, ta’ nazzjonalità
Spanjola, dwar ir-rifjut għall-aċċess ta’ informazzjoni dwar it-trajettorja 
ppjanata għat-tren ta’ veloċità għolja bejn Barċellona u Madrid (AVE)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Spanjoli ċaħdulu l-aċċess għal studju tal-impatt dwar ir-
riskji li jirriżultaw mill-eżistenza ta’ xelter tal-gwerra ċivili f’distanza ta’ ħames metri mill-
mina li għandha tinbena għat-tren ta’ veloċità għolja bejn Barċellona u Madrid. Il-petizzjonant 
jispjega li huwa direttament kkonċernat b’din il-kwistjoni minħabba li x-xelter qiegħed taħt 
id-dar tiegħu. Skont il-petizzjonant, l-eżistenza ta’ dan l-ispazju vojt daqstant viċin tal-ħitan 
tal-mina huwa ta’ theddida għad-dar tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-mina għat-tren ta’ veloċità għolja li tgħaddi minn Barċellona hija parti mill-binarju ta’ 
veloċità għolja fil-fruntiera bejn Madrid u Franza, u hija proġett prijoritarju (PP3), kif inhu 
ddikkjarat fil-linji gwida TEN-T (Deċiżjoni Nru 1692/966/KE). 
Il-Kummissjoni, permezz tal-Fondi ta’ Koeżjoni u tal-baġit TEN-T, ilha tikkofinanzja parti 
minn dan il-proġett prijoritarju għal bosta snin. Filwaqt li l-Fondi ta’ Koeżjoni ffukaw l-
appoġġ tagħhom fuq il-fażi tax-xogħlijiet li tirrigwarda l-link bejn Madrid u Barċellona (li 
tieqaf fl-istazzjoni tal-ferrovija ta’ Sants), i.e. parti mill-proġett li m’għandhiex x’taqsam mal-
petizzjoni, il-baġit TEN-T qed jikkofinanzja studji għal-linja kollha, inkluż l-istudji relevanti 
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li se jwasslu għat-tkomplija tal-linja minn Barċellona għal Gerona-Figueras. Madankollu, l-
ebda studju speċifiku dwar il-passaġġ tal-linja tat-TGV minn Barċellona ma ġie ffinanzjat 
mill-baġit TEN-T. 
L-appoġġ tat-TEN-T huwa soġġett għal regoli stipolati fir-Regolament Finanzjarju TEN 
(Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95) u f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità
Ewropea (KE), b’mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali, tal-kompetizzjoni u l-
għotja ta’ kuntratt pubbliku, tal-kundizzjoni li tapplika wkoll għall-Fondi ta’ Koeżjoni. L-
implimentazzjoni ta’ proġett tibqa’ r-responsabilità tal-Istat Membru. Minkejja dan, il-
Kummissjoni tista’ tinvervjeni f’każi ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE jew f’każ ta’ 
irregolaritajiet finanzjarji. 

Kif semmiet fl-osservazzjonijiet tagħha dwar petizzjonijiet preċedenti li rrigwardaw l-istess 
suġġett (796/2005 u 989/2007), il-Kummissjoni ma tħossx li hemm ksur tal-liġi Komunitarja 
fost l-allegazzjonijiet imressqa mill-petizzjonant dwar l-ippjanar tal-proġett tal-ferrovija ta’ 
veloċità għolja fil-fruntiera ta’ bejn Madrid u Franza (AVE) u b’mod partikolari l-mina li 
tgħaddi miċ-ċentru ta’ Barċellona. 

B’mod partikolari, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-KE, wieħed għandu 
jinnota li dan it-tip ta’ proġett għandu jkun soġġett għall-proċedura ta’ studju dwar l-impatt 
ambjentali (EIA) qabel ma tingħata awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti, skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE, kif ġiet emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 
2003/35/KE.

Kif diġà ssemma qabel, ma ntużaw l-ebda Fondi Ewropej għax-xogħlijiet li jirrigwardaw il-
linja li tgħaddi minn Barċellona. Minħabba li ma kien hemm l-ebda kofinanzjament 
Komunitarju għax-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-medda bejn Sants u Sagrera jew għall-mina 
li se tinbena qrib Sagrada Familia (Triq Mallorca), il-Kummissjoni ma ġietx provduta b’kopja 
tal-istudju dwar l-impatt ambjentali (EIA) ippreparat mill-Awtoritajiet Spanjoli. Aktar minn 
hekk, it-tfassil tal-proġett jibqa’ r-responsabilità tal-Istat Membru relevanti, li għandu jiżgura 
li l-proġett jikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-KE.

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni hija konxja li, skont ir-“Resolución” tat-30 ta’ Mejju 
2007, l-awtorità kompetenti Spanjola, il-Ministru għall-Ambjent, approvat l-EIA għal dan il-
proġett.  Din il-kundizzjoni hija prerekwiżit sabiex jinħareġ il-permess għall-iżvilupp ta’ dan 
il-proġett, maħruġ mill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi (“Ministerio de Fomento”).  It-test 
tal-istqarrija tal-EIA huwa disponibbli għall-pubbliku u jista’ jiġi kkonsultat fil-Ġurnal 
Uffiċċjali tal-Istat Spanjol Nru 146 tad-19.06.2007. It-test jinkludi referenza għall-impatt 
possibbli tal-proġett fuq il-wirt kulturali, inkluża s-“Sagrada Familia” u l-istudji u l-
evalwazzjonijiet li jsiru f’dan ir-rigward li ġew ikkunsidrati mill-awtoritajiet Spanjoli.

It-talba tal-petizzjonant li tikkonċerna l-aċċess għal studju ta’ evalwazzjoni tekniku dwar l-
ispazzju vojt li suppost hemm, minħabba xelter jew refuġju antik, qrib il-mina li se tinbena 
hija kwistjoni li tibqa’ taqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet Spanjoli. Il-petizzjonant 
għandu juża l-modi stipolati fil-leġiżlazzjoni Spanjola li jirrigwardaw id-dritt taċ-ċittadini li 
jkollhom aċċess għal dokumenti tal-amministrazzjoni, bħal fil-Liġi 30/1992 imsemmija mill-
petizzjonant. Min-naħa l-oħra, għalkemm jidher li huwa studju jew rapport purament tekniku 
li jista’ jisboq id-dimensjoni ambjentali tax-xogħlijiet, il-petizzjonant jista’ jipprova jinvoka l-
leġiżlazzjoni Spanjola (Liġi 27/2006) li tittrasponi d-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess 
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pubbliku għat-tagħrif ambjentali. Jekk l-awtoritajiet Spanjoli jiċħdu jew ma jirrispondux it-
talba tiegħu, il-petizzjonant jista’ juża l-mezzi ta’ rimedju li huma stipolati fil-Liġi Spanjola.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex il-kompetenza li titlob li l-awtoritajiet Spanjoli jagħtu 
lill-pubbliku aċċess għad-dokumenti preparati minn Spanja għall-proġett u għall-kostruzzjoni 
tal-mina li tgħaddi minn Barċellona, li hija parti mit-tren ta’ veloċità għolja li tgħaddi mill-
fruntiera ta’ bejn Franza u Madrid (TGV) waqt li tgħaddi minn Barċellona, minħabba li din 
taqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet Spanjoli. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
prova li biha tista’ tikkonkludi li kien hemm xi ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE.


