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Comisia pentru petiţii
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1114/2008, adresată de David Vallespi i Ros, de cetăţenie spaniolă, 
privind refuzul de a i se acorda accesul la informaţiile referitoare la traseul 
planificat al trenului de mare viteză Barcelona-Madrid (AVE)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile spaniole i-ar fi refuzat accesul la un studiu de impact 
privind riscurile pe care le implică prezenţa unui refugiu de pe timpul războiului civil la o 
distanţă de cinci metri de tunelul care urmează a fi construit pentru trenul de mare viteză 
Barcelona-Madrid. Potrivit explicaţiilor sale, petiţionarul ar fi direct afectat de această 
problemă deoarece refugiul este situat sub locuinţa sa. Prezenţa acestui spaţiu gol atât de 
aproape de pereţii tunelului ar reprezenta o ameninţare serioasă pentru casa sa, consideră 
petiţionarul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 ianuarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Tunelul pentru trafic de mare viteză care trece prin Barcelona este parte a liniei feroviare de 
mare viteză Madrid - frontiera franceză, acesta fiind un proiect prioritar (PP3), conform 
orientărilor TEN-T (Decizia nr. 1692/96/CE). 

Comisia, prin Fondul de coeziune şi bugetul alocat TEN-T, cofinanţează parţial acest proiect 
prioritar de mai mulţi ani. În timp ce sprijinul prin Fondul de Coeziune s-a axat pe faza 
lucrărilor pentru legătura Madrid - Barcelona (capătul liniei fiind gara Sants), adică o parte a 
proiectului care nu face obiectul petiţiei, bugetul TEN-T este destinat cofinanţării studiilor 
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aferente întregii linii feroviare, inclusiv studiile relevante pentru continuarea acesteia de la 
Barcelona la Gerona - Figueras. Totuşi, TEN-T nu a finanţat niciun studiu specific legat de 
trecerea liniei AVE prin Barcelona. 
Asistenţa TEN-T intră sub incidenţa normelor stabilite în Regulamentul financiar privind 
TEN [Regulamentul (CE) nr. 2236/95 al Consiliului] şi a legislaţiei Comunităţii Europene 
(CE), în special în ceea ce priveşte protecţia mediului, concurenţa şi atribuirea de contracte 
publice, o condiţie care se aplică şi Fondului de coeziune. Punerea în aplicare a unui proiect 
rămâne de competenţa statului membru respectiv. Totuşi, Comisia poate interveni în cazul 
nerespectării legislaţiei CE sau în cazul în care se constată iregularităţi financiare. 

După cum a menţionat şi în observaţiile sale privind petiţiile anterioare cu acelaşi subiect 
(796/2005 şi 989/2007), Comisia consideră că, din cele afirmate de petiţionar, nu poate fi 
vorba de o încălcare a dreptului comunitar în ceea ce priveşte planificarea proiectului pentru 
linia feroviară de mare viteză (AVE) Madrid - frontiera franceză şi nici în ceea ce priveşte 
tunelul care traversează centrul Barcelonei. 

În special, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei comunitare de mediu, trebuie menţionat 
faptul că astfel de proiecte trebuie să facă obiectul unei proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului (EIA) înainte să fie autorizate de către autoritatea competentă, în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin
Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE.

După cum s-a menţionat anterior, nu s-au folosit fonduri europene pentru lucrările la linia 
subterană care traversează Barcelona. Din moment ce nu a existat o finanţare comunitară 
pentru lucrările de construcţie ale porţiunii Sants - Sagrera sau pentru tunelul care va fi 
construit în apropiere de Sagrada Familia (strada Mallorca), Comisia nu deţine o copie a 
evaluării impactului asupra mediului (EIA) elaborate de autorităţile spaniole. Pe lângă 
aceasta, cadrul general al proiectului ţine de responsabilitatea statului membru respectiv, care 
trebuie să se asigure că acesta nu încalcă legislaţia comunitară.

În orice caz, Comisia este la curent cu faptul că, în temeiul Rezoluţiei din 30 mai 2007, 
autoritatea spaniolă competentă, Ministerul Mediului, a aprobat EIA aferentă proiectului în 
cauză. Aceasta este o condiţie prealabilă pentru autorizarea proiectului de către Ministerul 
Lucrărilor Publice („Ministerio de Fomento”). Textul EIA este disponibil pentru public şi 
poate fi consultat în Monitorul Oficial al Spaniei nr. 146 din 19.06.2007. Acesta conţine 
referiri la posibilul impact al proiectului asupra patrimoniului cultural, inclusiv asupra 
„Sagrada Familia”, precum şi la studiile şi evaluările efectuate în acest sens şi care au fost 
avute în vedere de către autorităţile spaniole.

Solicitarea petiţionarului privind accesul la un studiu tehnic de impact referitor la presupusul 
spaţiu gol de sub locuinţa sa, un vechi adăpost sau refugiu, aflat în apropierea viitorului tunel 
este o chestiune care ţine de competenţa autorităţilor spaniole. Petiţionarul ar trebui să facă uz 
de căile prevăzute de legislaţia spaniolă privind accesul cetăţenilor la documente ale 
administraţiei, cum ar fi Legea 30/1992, menţionată de petiţionar. Pe de altă parte, deşi se 
pare că este vorba un studiu sau raport tehnic care ar depăşi aspectele de mediu a lucrărilor, 
petiţionarul ar putea încerca să invoce actul legislativ spaniol (Legea 27/2006) de transpunere 
a Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu. În cazul în 
care cererea sa este refuzată sau nu i se oferă un răspuns de către autorităţile spaniole, 
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petiţionarul poate face uz de căile de atac în justiţie prevăzute de dreptul spaniol.

Concluzie

Comisia Europeană nu are competenţa de a solicita autorităţilor spaniole să permită accesul 
public la documentele elaborate de Spania referitoare la proiectul şi construcţia tunelului de 
traversare a Barcelonei, care este parte a liniei feroviare de mare viteză Madrid - frontiera 
franceză (AVE) ce traversează Barcelona, din moment ce aceasta intră în responsabilitatea 
autorităţilor spaniole. 

Pe baza informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia nu deţine dovezi care să indice o 
încălcare a legislaţiei comunitare.


