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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1321/2007, Jordi Miralles i Conte, Espanjan kansalainen, 
Esquerra Unida i Alternativa -puolueen puolesta, julkisen 
liikenneinfrastruktuureja koskevasta kriisistä Kataloniassa sekä 
Madridin ja Barcelonan välisen suurnopeusjunayhteyden (AVE) 
rakennustöistä johtuvista ongelmista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Katalonian asukkaat ovat joutuneet kärsimään julkisia 
infrastruktuureja koskevasta kriisistä, jota pahentavat Madridin ja Barcelonan välisen 
suurnopeusjunayhteyden (AVE) rakennustyöt. Vetoomuksen esittäjän mukaan tähän
mennessä on sattunut lukuisia onnettomuuksia, jotka ovat johtaneet säännöllisen 
rautatieliikenteen keskeytymiseen, mistä aiheutuu vakavaa haittaa matkustajille. 
Vetoomuksen esittäjä on eri mieltä liikenneinfrastruktuureja koskevista valinnoista ja väittää, 
että niissä on suosittu merkittäviä investointeja tieliikenteeseen ottamatta huomioon 
asianmukaisten julkisten liikenneinfrastruktuurien puutetta (säännöllisen rautatieliikenteen 
kehittäminen mukaan lukien). Vetoomuksen esittäjä pyytää tekemään tutkimuksen Madridin 
ja Barcelonan välisen suurnopeusjunayhteyden rakennushankkeen edistymisestä ja niistä 
toimenpiteistä, joita on toteutettu työntekijöiden, asukkaiden ja tulevien matkustajien 
turvallisuuden takaamiseksi. Vetoomuksen esittäjä pyytää myös arvioita kyseisen 
suurnopeusjunayhteyden rakennustöistä aiheutuneista taloudellisista ja sosiaalisista 
vahingoista ja pyytää, että paikallisten ja alueellisten rautatieinfrastruktuurien modernisointiin 
panostettaisiin entistä enemmän Kataloniassa, Espanjassa ja Euroopassa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Kuten komissio on jo maininnut huomautuksissaan aiempaan samaa aihetta koskevaan 
vetoomukseen (796/2005), se ei näe vetoomuksen esittäjän Madridin ja Barcelonan välisen 
suurnopeusjunayhteyden suunnittelua koskevissa väitteissä mitään yhteisön lainsäädännön 
vastaista.

Lisäksi komissio ilmoitti parlamentille, että vetoomuksen esittäjä oli toimittanut 
oikeusasiamiehelle kantelun (nro 798/2006/BM), jossa hän syytti komissiota hallinnollisista 
epäkohdista tässä asiassa. Oikeusasiamies käynnisti myös omasta aloitteestaan erillisen 
tutkimuksen (nro 244/2006/BM) nähdäkseen oliko hanketta rahoittanut Euroopan 
investointipankki toiminut suunnitteluvaiheessa asianmukaisesti arvioidessaan hankkeen 
tukikelpoisuutta.

Kun otetaan huomioon, että

- tutkiessaan komissiota vastaan tehtyä, hankkeen suunnitteluvaihetta koskevaa kantelua 
oikeusasiamies ei havainnut hallinnollista epäkohtaa ja lopetti asian käsittelyn
- oikeusasiamies julkaisi heinäkuussa 2008 lehdistötiedotteen, jossa hän vaati Euroopan 
investointipankkia tarkistamaan hanketta koskevat asiakirjansa, sillä vaikka Euroopan 
investointipankki väitti, että kaikki tarvittavat tarkistukset oli tehty, laajasta 
asiakirjakokonaisuudesta puuttui asiakirja Barcelonan-osuuden vaikutusten arvioinnin 
tarkistuksesta; oikeusasiamies kehotti Euroopan investointipankkia vastaamaan 
syyskuun 2008 loppuun mennessä
- komissio on vastannut kaikkiin tätä asiaa koskeviin parlamentin kysymyksiin, 
viimeisimpänä kysymykseen nro 5832/2007 tammikuussa 2008
- rautatieosuus on ollut täysimittaisessa käytössä helmikuusta 2008 lähtien,

komissiolla ei ole muita asian kannalta keskeisiä tietoja toimittaa vetoomusvaliokunnalle. 
Vetoomuksen tarkoitus oli kiinnittää huomiota Plataforma AVE pel littoral'in näkemyksiin; 
voitaneen todeta, että komission päätös siirtää asian käsittely liikennevaliokunnalle täytti 
tämän tarkoituksen.
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