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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1321/2007 af Jordi Miralles i Conte, spansk statsborger, for Esquerra 
Unida i Alternativa, om krisen i den offentlige transportinfrastruktur i Catalonien 
og problemer som følge af arbejdet med højhastighedstogstrækningen mellem 
Madrid og Barcelona (AVE)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at borgerne i Catalonien oplever en krise i den offentlige 
transportinfrastruktur, som nu er forværret som følge af arbejdet med 
højhastighedstogstrækningen mellem Madrid og Barcelona. Ifølge andrageren har adskillige 
ulykker allerede fundet sted og medført forstyrrelser i den almindelige jernbanetrafik til stor 
gene for passagererne. Andrageren er ikke enig i de valgte transportinfrastrukturpolitikker, 
idet han fremfører, at de har favoriseret større investeringer i vejtransport frem for at tage 
hensyn til manglen på passende offentlig transportinfrastruktur (herunder udvikling af den 
almindelige jernbanetransport). Han anmoder om en undersøgelse af arbejdets reelle status for 
højhastighedstogstrækningen mellem Madrid og Barcelona og af de foranstaltninger, som er 
truffet for at garantere sikkerheden for arbejdstagere, borgere og fremtidige passagerer. 
Andrageren anmoder desuden om en vurdering af de økonomiske og sociale skader, som 
arbejdet med højhastighedstogstrækningen har forårsaget, og opfordrer til øget fokus på 
moderniseringen af den lokale og regionale jernbaneinfrastruktur i Catalonien, Spanien og 
Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.
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"Som nævnt i bemærkningerne til et tidligere andragende om samme emne (796/2005), mener 
Kommissionen ikke, at der er noget i de anbringender, som andrageren fremfører vedrørende 
planlægningen af højhastighedstogprojektet mellem Madrid og Barcelona, der er i strid med 
fællesskabsretten.

Kommissionen meddelte endvidere Parlamentet, at andrageren havde indgivet en klage til 
Ombudsmanden (nr. 798/2006/BM), hvori han anklagede Kommissionen for fejl og 
forsømmelser i denne henseende. Endvidere havde Ombudsmanden selv indledt en særskilt 
undersøgelse (nr. 244/2006/BM) for at finde ud af, om Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) også havde handlet korrekt i planlægningsfasen med hensyn til vurderingen af, hvorvidt 
projektet var berettiget til EIB-finansiering.

I lyset af at:

- ombudsmanden fandt, at der ikke forelå noget tilfælde af fejl eller forsømmelser, i sin 
undersøgelse af klagen over Kommissionen vedrørende projektets planlægningsfase, 
og lukkede sagen,

- ombudsmanden i juli 2008 offentliggjorde en pressemeddelelse, hvori han bad EIB om 
at gennemgå sine omfattende sagsakter vedrørende projektet, idet de ikke indeholdt et 
dokument, som faktisk registrerede, at konsekvensanalysen af Barcelonastrækningen 
var blevet kontrolleret, selv om EIB fastholdt, at alle de nødvendige kontroller var 
blevet udført (Ombudsmanden havde opfordret EIB til at svare inden udgangen af 
september 2008),

- Kommissionen har svaret på alle parlamentariske forespørgsler om dette emne, senest 
nr. 5832/2007 i januar 2008,

- jernbanestrækningen har været i fuld drift siden februar 1008,

har Kommissionen ikke yderligere væsentlige oplysninger til Udvalget for Andragender. Det 
kan bemærkes, at andrageren har haft til formål at skabe opmærksomhed omkring 
synspunkterne i "Plataforma AVE pel littoral", hvilket er sket med udvalgets beslutning om at 
henvise andragendet til Transportudvalget."
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