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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1321/2007, внесена от г-н Jordi Miralles i Conte, с испанско 
гражданство, от името на „Esquerra Unida i Alternativa“, относно 
кризата в инфраструктурата на обществения транспорт в Каталония 
и проблеми, предизвикани от работите по високоскоростната 
влакова линия Мадрид-Барселона (AVE)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че жителите на Каталония са изправени пред криза в 
инфраструктурата на обществения транспорт, която се е влошила поради работата, 
извършвана по високоскоростната влакова линия Мадрид-Барселона (AVE). Според 
вносителя на петицията досега са се случили няколко злополуки, които са довели до 
прекъсване на редовното движение на влаковете и следователно са създали 
изключителни неудобства за пътниците. Вносителят на петицията изразява 
несъгласието си с избора на политики в областта на транспортната инфраструктура, 
като твърди, че се предпочитат големи инвестиции в пътния транспорт, а 
същевременно се пренебрегва липсата на адекватна инфраструктура за обществен 
транспорт (включително развитието на редовния железопътен транспорт). Той настоява 
за проучване на истинското състояние на работата по високоскоростната линия 
Мадрид-Барселона и на мерките, взети, за да се осигури безопасността на работниците, 
жителите и бъдещите пътници. Вносителят на петицията също така настоява за оценка 
на икономическите и социалните щети, предизвикани от работата по AVE, и призовава 
да се обърне по-голямо внимание на модернизирането на местната и регионалната 
железопътна инфраструктура в Каталония, Испания и Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
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съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Както посочи в заключенията си във връзка с предишната петиция по същия въпрос 
(796/2005), Комисията не установи никакви нарушения на правото на Общността във 
връзка с твърденията на вносителя относно планирания проект за високоскоростна 
железопътна линия Мадрид-Барселона (AVE).

Комисията също така информира Парламента, че вносителят е подал жалба до 
Омбудсмана (№ 798/2006/BM), в която обвинява Комисията в лошо управление във 
връзка с този случай. Освен това, самият Омбудсман е започнал отделно разследване 
(№ 244/2006/BM), за да установи дали Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е 
действала правилно по време на етапа на планиране, когато е изготвяла оценката на 
допустимостта на проекта за финансиране от ЕИБ.

Като се вземе предвид, че:

- в процеса на разследването на жалбата срещу Комисията във връзка с етапа на 
планиране на проекта Омбудсманът не е установил лошо управление и е приключил 
разглеждането на случая;
- през юли 2008 г. Омбудсманът е публикувал изявление в пресата, в което призовава 
ЕИБ да прегледа досието на проекта, тъй като, въпреки че ЕИБ настоява, че всички 
необходими проверки са били направени, обемното досие не съдържа документ, който 
да доказва извършена проверка на въздействието на отсечката при Барселона 
(Омбудсманът призова ЕИБ да даде отговор до края на септември 2008 г.);
- Комисията е отговорила на всички парламентарни въпроси по този случай, 
последният от които с № 5832/2007 от януари 2008 г.
- железопътната линия е пусната в експлоатация от февруари 2008 г.

Комисията няма допълнителна съществена информация, която да предостави на 
комисията по петиции. Може да се отбележи, че тъй като според заявеното в петицията
целта й е да привлече внимание към вижданията на „Plataforma AVE pel littoral”, тази 
цел е постигната с решението на комисията по петиции да предаде петицията на 
комисията по транспорт.
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