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EUROPEEES PARLEMENT 2009 – 2014

Commissie verzoekschriften

1.9.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1114/2008, ingediend door David Vallespi i Ros (Spaanse 
nationaliteit), over geweigerde toegang tot informatie met betrekking tot het 
geplande tracé van de hogesnelheidstrein (AVE) tussen Barcelona en Madrid

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener stelt dat de Spaanse autoriteiten zouden hebben geweigerd hem toegang te verlenen 
tot een impactstudie aangaande de risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van een openbare 
schuilkelder op minder dan vijf meter afstand van de tunnel die voor de hogesnelheidstrein 
tussen Barcelona en Madrid moet worden gebouwd. Indiener legt uit dat deze kwestie hem 
direct raakt, aangezien de schuilkelder onder zijn huis zou worden gesitueerd. Naar het 
oordeel van indiener zou de aanwezigheid van deze lege ruimte zo dicht in de buurt van de
tunnelmuren een ernstig gevaar voor zijn huis vormen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2009. De Commissie is om informatie verzocht (artikel
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De tunnel voor de hogesnelheidstrein die Barcelona doorkruist maakt deel uit van de 
hogesnelheidsspoorlijn van Madrid naar de Franse grens, die een prioritair project is (PP3), 
zoals blijkt uit de TEN-T-Richtsnoeren (Beschikking nr. 1692/96/EG). 

De Commissie heeft delen van dit prioritair project jarenlang medegefinancierd, waarbij zij 
putte uit het Cohesiefonds en de TEN-T-begroting. De steun van het Cohesiefonds was 
gericht op de fase van de werkzaamheden die verband hielden met de verbinding tussen 
Madrid en Barcelona (eindpunt treinstation Sants), een onderdeel van het project waarop het 
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verzoekschrift geen betrekking heeft. Met de TEN-T-begroting worden studies ten behoeve 
van de gehele lijn medegefinancierd, waaronder ook de relevante studies die zullen leiden tot 
de voortzetting van de lijn van Barcelona naar Gerona-Figueras. De TEN-T-begroting is 
echter niet aangewend om studie van het tracé van de TGV-lijn door Barcelona te financieren. 

De steun aan TEN-T is onderworpen aan regels die zijn vastgesteld in de verordening inzake 
financiële bijstand voor de TEN-projecten (Verordening van de Raad (EG) nr. 2236/95) en 
stemt overeen met het Gemeenschapsrecht, in het bijzonder aangaande milieubescherming, 
mededinging en het plaatsen van overheidsopdrachten, een voorwaarde die tevens geldt voor 
het Cohesiefonds. De uitvoering van een project blijft vallen onder de bevoegdheid van de 
lidstaat. De Commissie kan echter tussenbeide komen indien het Gemeenschapsrecht wordt 
geschonden of er zich financiële onregelmatigheden voordoen. 

Zoals zij reeds in haar overwegingen met betrekking tot eerdere verzoekschriften over 
hetzelfde onderwerp liet weten, (796/2005 en 989/2007), kan de Commissie niets dat strijdig
is met het Gemeenschapsrecht ontdekken in de beschuldigingen van indiener inzake de 
planning van het project van de hogesnelheidslijn tussen Madrid en de Franse grens (AVE) en 
in het bijzonder het tunneltracé door het centrum van Barcelona.

Met name als het gaat om de toepassing van communautaire milieuwetgeving, moet worden 
opgemerkt  dat een dergelijk project dient te worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordelingsprocedure (MEB-procedure), alvorens de bevoegde autoriteit 
toestemming verleent, zo luiden de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd 
door Richtlijnen 97/11/EG and 2003/35/EG.

Zoals reeds opgemerkt, werden er geen Europese fondsen gebruikt voor de werkzaamheden 
die verband houden met de lijn onder Barcelona. Aangezien er geen sprake is geweest van 
communautaire medefinanciering voor de aanleg van het stuk tussen Sants en Sagrera of de 
tunnel die vlakbij de Sagrada Familia (Calle Mallorca) zal worden gebouwd, heeft de 
Commissie geen kopie ontvangen van de MEB die door de Spaanse autoriteiten is opgesteld. 
Bovendien blijft de opzet van het project de verantwoordelijkheid van de lidstaat, die moet 
zorgen voor naleving van het Gemeenschapsrecht. 

De Commissie is er zich hoe dan ook van bewust dat getuige de "Resolución" van 30 mei
2007, de MEB voor dit project is goedgekeurd door de bevoegde Spaanse autoriteit, het 
ministerie voor Milieu. Zonder deze goedkeuring kan het ministerie voor Publieke werken 
("Ministerio de Fomento") geen toestemming geven voor de ontwikkeling van dit project. De 
tekst van de MEB-verklaring is beschikbaar voor het publiek en kan worden geraadpleegd in 
het Spaanse staatsblad nr. 146 van 19.6.2007. De tekst bevat een verwijzing naar de mogelijke 
weerslag van het project op het culturele erfgoed, met inbegrip van het "Sagrada Familia" en 
van de studies en beoordelingen dienaangaande die de Spaanse autoriteiten in hun 
overwegingen hebben meegenomen. 

Het verzoek van indiener betreffende de toegang tot een technische impactstudie over de 
veronderstelde lege ruimte die vanwege een oude schuil- of vluchtkelder, vlakbij de 
toekomstige tunnel zou zitten, is een zaak die onverminderd onder de bevoegdheid van de 
Spaanse autoriteiten valt. Indiener moet de wegen bewandelen waarin de Spaanse wetgeving 
voorziet aangaande de rechten van burgers tot toegang van overheidsdocumenten, zoals de 
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door indiener aangehaalde wet 30/1992. Anderzijds - hoewel het een louter technische studie 
of een technisch verslag lijkt te zijn, dat het milieuaspect van de werkzaamheden kan 
overstijgen - zou indiener ook kunnen proberen een beroep te doen op de Spaanse wetgeving 
waar deze een omzetting van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie betreft (Wet 27/2006). Als de Spaanse autoriteiten dit verzoek afwijzen of 
onbeantwoord laten, zou indiener gebruik kunnen maken van de beroepsmogelijkheden 
waarin de Spaanse wet voorziet. 

Conclusie

De Europese Commissie heeft niet de bevoegdheid de Spaanse autoriteiten te verzoeken het 
publiek toegang te verschaffen tot documenten die door Spanje zijn opgesteld voor het project
en de aanleg van de tunnel door Barcelona en die deel uitmaakt van de hogesnelheidslijn 
(TGV) van de Franse grens naar Madrid, aangezien zulks de verantwoordelijkheid van de 
Spaanse autoriteiten is.

Op basis van de door indiener geleverde informatie heeft de Commissie geen aanwijzingen 
dat er sprake is geweest van enige schending van het Gemeenschapsrecht.


