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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1114/2008, którą złożył David Vallespi i Ros (Hiszpania) w sprawie
odmowy dostępu do informacji w związku z planowaną trasą pociągu o dużej 
prędkości (AVE) na odcinku Barcelona–Madryt

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że władze hiszpańskie odmówiły mu dostępu do studium 
wpływu dotyczącego zagrożenia, jakie stwarza budowa cywilnego schronu w odległości 
pięciu metrów od tunelu, który ma zostać wybudowany dla pociągu o dużej prędkości na 
trasie Barcelona–Madryt. Składający petycję wyjaśnia, że sprawa bezpośrednio go dotyczy, 
ponieważ schron miałby być zlokalizowany pod jego domem. Według składającego petycję ta 
pusta przestrzeń tak blisko ścian tunelu stworzy poważne zagrożenie dla jego domu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 stycznia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Tunel dla pociągu o dużej prędkości przebiegający przez Barcelonę stanowi część linii 
kolejowej dla takich pociągów na odcinku Madryt–granica francuska. Jest to projekt 
priorytetowy (PP3), jak stwierdza się w wytycznych TEN-T (decyzja nr 1692/96/WE). 
Za pośrednictwem Funduszu Spójności i budżetu TEN-T Komisja od kilku lat współfinansuje
części tego projektu priorytetowego. O ile wsparcie z Funduszu Spójności koncentruje się na 
fazie prac związanych z połączeniem między Madrytem i Barceloną (kończącego się na stacji 
kolejowej Sants), tj. na części projektu, której nie dotyczy przedmiotowa petycja, z budżetu
TEN-T współfinansuje się analizy dla całej linii, w tym odnośne studia, które doprowadzą do 
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przedłużenia linii z Barcelony do Gerony-Figueras. Jednak żadne studium w sprawie 
przebiegającej przez Barcelonę linii TGV nie było finansowane z budżetu TEN-T. 
Wsparcie TEN-T podlega przepisom określonym w rozporządzeniu finansowym TEN 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95) i musi być zgodne z prawem Wspólnoty 
Europejskiej (WE), w szczególności tym dotyczącym ochrony środowiska, konkurencji oraz 
udzielania zamówień publicznych. Warunek ten ma zastosowanie również do Funduszu 
Spójności. Realizacja projektu leży w gestii danego państwa członkowskiego. Komisja może 
jednak podejmować działania w przypadkach naruszania prawa WE lub wystąpienia 
nieprawidłowości finansowych. 

Jak zaznaczono w uwagach dotyczących poprzednich petycji na ten sam temat (796/2005
i 989/2007), wśród przedstawionych przez składających petycję zarzutów dotyczących 
planowania w ramach przedmiotowego projektu linii dla pociągów o dużej prędkości na trasie
Madryt–granica francuska (AVE), a w szczególności tunelu w centrum Barcelony, Komisja 
nie znalazła niczego sprzecznego z prawem wspólnotowym. 

Odnosząc się w szczególności do stosowania prawa środowiskowego WE, należy zauważyć, 
że zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG zmienionej dyrektywami 97/11/WE
i 2003/35/WE przedsięwzięcie tego typu musi być przedmiotem procedury oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) przed wydaniem zezwolenia przez właściwe władze.

Jak już wspomniano, żadne fundusze europejskie nie zostały wykorzystane w celu 
przeprowadzenia prac przy budowie linii pod Barceloną. Ze względu na to, że
współfinansowanie wspólnotowe nie było wykorzystywane przy pracach budowlanych na 
odcinku między Sants a Sagrera czy przy tunelu powstającym w pobliżu kościoła Sagrada 
Familia (ulica Mallorca), Komisja nie otrzymała kopii oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) przygotowanej przez władze hiszpańskie. Ponadto sporządzenie planu przedsięwzięcia 
leży w gestii danego państwa członkowskiego, które musi zapewnić jego zgodność
z prawodawstwem WE.

W każdym razie Komisja zdaje sobie sprawę, iż zgodnie z „Resolución” z dnia 30 maja
2007 r. właściwy organ hiszpański (Ministerstwo Środowiska) zatwierdził OOŚ dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Jest to wstępny warunek wydania przez Ministerstwo 
Robót Publicznych („Ministerio de Fomento”) zezwolenia na inwestycję dla tego 
przedsięwzięcia. Tekst oświadczenia w sprawie OOŚ jest publicznie dostępny i można się
z nim zapoznać w hiszpańskim Państwowym Dzienniku Urzędowym nr 146 z 19.06.2007. 
Zawiera on odniesienie do ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na dziedzictwo 
kulturowe, w tym na kościół Sagrada Familia, a także do analiz i ocen dokonanych w tym
kontekście, które zostały uwzględnione przez władze hiszpańskie.

Wniosek składającego petycję dotyczący dostępu do studium oceny technicznej w sprawie
przewidywanej pustej przestrzeni starego schronu czy azylu w pobliżu przyszłego tunelu to 
kwestia pozostająca w gestii władz hiszpańskich. Składający petycję powinien skorzystać 
ze sposobów wykonywania prawa obywateli do dostępu do dokumentów administracji
przewidzianych w hiszpańskim prawodawstwie, takim jak wspomniana przez niego ustawa
30/1992. Z drugiej strony, choć wydaje się, że chodzi o czysto techniczne studium czy 
sprawozdanie mogące wykraczać poza środowiskowy wymiar prac, składający petycję może 
spróbować powołać się także na hiszpańskie prawo (ustawa 27/2006) transponujące 
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dyrektywę 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska. Jeżeli wniosek składającego petycję zostanie oddalony lub władze hiszpańskie 
się do niego nie ustosunkują, może on skorzystać z przewidzianych w prawie hiszpańskim 
środków naprawczych.

Wniosek

Komisja Europejska nie jest uprawniona do żądania od władz hiszpańskich publicznego 
udostępnienia dokumentów przygotowanych przez Hiszpanię w związku z projektem
i budową w Barcelonie tunelu stanowiącego fragment linii przejeżdżającego przez to miasto 
pociągu o dużej prędkości (TGV) na trasie Madryt–granica francuska. Decyzja taka leży
w gestii władz hiszpańskich. 

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie dysponuje 
dowodem pozwalającym stwierdzić, iż doszło do naruszenia prawodawstwa WE.


