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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1321/2007, του κ. Jordi Miralles i Conte, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Esquerra Unida i Alternativa, σχετικά με την κρίση των 
υποδομών δημόσιων μεταφορών στην Καταλονία και τα προβλήματα που 
προκαλούνται από τις εργασίες στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής 
ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης (AVE)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι της Καταλονίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 
κρίση στις υποδομές δημόσιων μεταφορών, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω των εργασιών στη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης (AVE). Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, έχουν συμβεί μέχρι στιγμής αρκετά ατυχήματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 
τη διακοπή της τακτικής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, προκαλώντας, κατά συνέπεια, 
σοβαρή αναστάτωση στους επιβάτες. Ο αναφέρων διαφωνεί με τις επιλογές της πολιτικής 
υποδομών μεταφορών, ισχυριζόμενος ότι έχουν ευνοήσει σημαντικές επενδύσεις στις οδικές 
μεταφορές, παραγνωρίζοντας την έλλειψη κατάλληλων υποδομών δημόσιων μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τακτικών σιδηροδρομικών μεταφορών). Ζητεί τη 
διενέργεια έρευνας σχετικά με το πραγματικό καθεστώς των εργασιών στο τρένο υψηλής 
ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης (AVE) και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων και των μελλοντικών επιβατών. Ο 
αναφέρων ζητεί επίσης αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχουν 
προκαλέσει οι εργασίες στη γραμμή του τρένου υψηλής ταχύτητας, και κάνει έκκληση για 
αυξημένη επικέντρωση στον εκσυγχρονισμό των τοπικών και περιφερειακών 
σιδηροδρομικών υποδομών στην Καταλονία, την Ισπανία και την Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Όπως αναφέρει στις παρατηρήσεις της σε προηγούμενη αναφορά για το ίδιο θέμα (796/2005),
η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει οιαδήποτε σύγκρουση με την κοινοτική νομοθεσία 
μεταξύ των ισχυρισμών του αναφέροντος όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου του τρένου 
υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης (AVE).

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης το Κοινοβούλιο ότι ο αναφέρων είχε υποβάλει καταγγελία 
στον Διαμεσολαβητή (αριθ. 798/2006/BM), κατηγορώντας την Επιτροπή για κακοδιαχείριση 
στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής ξεκίνησε με δική του πρωτοβουλία 
μια ξεχωριστή έρευνα (αριθ. 244/2006/BM) για να διαπιστώσει αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων είχε επίσης ενεργήσει σωστά, στη φάση του σχεδιασμού, όταν αξιολόγησε την 
επιλεξιμότητα του έργου για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Δεδομένου ότι:

-  ο Διαμεσολαβητής δεν διαπίστωσε κακοδιαχείριση κατά την εξέταση της καταγγελίας κατά 
της Επιτροπής όσον αφορά τη φάση σχεδιασμού του έργου και έκλεισε αυτή την υπόθεση·
-  ο Διαμεσολαβητής δημοσίευσε ένα ανακοινωθέν Τύπου τον Ιούλιο του 2008 ζητώντας από 
την ΕΤΕπ να επανεξετάσει τον φάκελο του έργου διότι, μολονότι η ΕΤΕπ επέμενε ότι είχαν 
γίνει όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι, ο ογκώδης φάκελος δεν περιείχε κάποιο έγγραφο το οποίο να 
καταγράφει τον έλεγχο της εκτίμησης των επιπτώσεων στο τμήμα της Βαρκελώνης (ο 
Διαμεσολαβητής κάλεσε την ΕΤΕπ να ανταποκριθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 
2008)·
-  η Επιτροπή έχει απαντήσει σε όλες τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις επί του θέματος αυτού, 
με πιο πρόσφατη την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 5832/2007 τον Ιανουάριο του 2008·
-  η σιδηροδρομική γραμμή είναι σε πλήρη λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2008

Η Επιτροπή δεν έχει καμία περαιτέρω ουσιαστική πληροφορία να προσφέρει στην Επιτροπή 
Αναφορών. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι, ενώ ο δεδηλωμένος σκοπός της 
αναφοράς είναι να επιστήσει την προσοχή στις απόψεις της ένωσης 'Plataforma AVE pel
littoral', ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε με την απόφαση της Επιτροπής να την παραπέμψει στην 
Επιτροπή Μεταφορών.
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