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RÉSZÉRE

Tárgy: Jordi Miralles i Conte, spanyol állampolgár által az „Esquerra Unida i 
Alternativa” nevében benyújtott, 1321/2007. számú petíció a katalóniai 
tömegközlekedési infrastruktúra válságos helyzetéről és a Madrid és 
Barcelona közötti nagysebességű vasútvonal (AVE) építési munkálatai 
által okozott problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Katalónia lakossága a tömegközlekedési infrastruktúra 
válságos helyzetével kénytelen szembesülni, és a problémákat csak súlyosbították a Madrid és 
Barcelona közötti nagysebességű vasútvonal (AVE) építési munkálatai. A petíció benyújtója 
szerint már számos baleset történt, ami a rendszeres vasúti forgalom fennakadásaihoz vezetett, 
ezzel komoly kellemetlenségeket okozva az utasoknak. A petíció benyújtója nem ért egyet a 
közúti infrastruktúra fejlesztési irányaival, és azzal érvel, hogy a döntéshozók jelentős közúti 
beruházásokat részesítettek előnyben, és figyelmen kívül hagyták a megfelelő 
tömegközlekedési infrastruktúra hiányát (ideérve a rendszeres vasúti közlekedés fejlesztését). 
A petíció benyújtója kéri, hogy vizsgálják meg a Madrid–Barcelona AVE építési 
munkálatainak valós helyzetét, és azt, hogy milyen intézkedéseket tettek a munkavállalók, a 
lakók és a jövőbeni utasok biztonsága érdekében. A petíció benyújtója emellett kéri, hogy 
értékeljék az AVE építési munkálatai során okozott gazdasági és társadalmi károkat, és szót 
emel amellett, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a helyi és a regionális vasúti 
infrastruktúrák korszerűsítésére Katalóniában (Spanyolország) és Európában egyaránt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
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192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Amint azt egy ugyanebben a tárgyban benyújtott korábbi (796/2005. számú) petícióval 
kapcsolatos észrevételeiben is kifejtette, a Bizottság semmilyen, a közösségi joggal ellentétes 
tényt nem tárt fel a petíció benyújtójának a Madrid és Barcelona közötti nagysebességű vasút 
(AVE) építési projektjére vonatkozóan tett állításai között.

A Bizottság arról is tájékoztatta a Parlamentet, hogy a petíció benyújtója panaszt tett az 
Ombudsmannál (798/2006/BM sz.), amelyben ezzel összefüggésben hivatali visszássággal 
vádolta a Bizottságot. Ezen felül az Ombudsman külön vizsgálatot is indított (244/2006/BM 
sz.) annak kiderítésére, hogy megfelelően járt-e el az Európai Beruházási Bank, amikor a 
tervezési fázisban azt vizsgálta, hogy a projekt jogosult-e az EBB általi finanszírozásra.

Tekintve, hogy

– az Ombudsman nem derített fel hivatali visszásságot a projekt tervezési fázisával 
összefüggésben a Bizottság ellen tett panasz kivizsgálásakor, és az ügyet lezárta;
– 2008 júliusában az Ombudsman sajtóközleményben kérte fel az EBB-t a projekt aktájának 
felülvizsgálatára, mert – bár az EBB határozottan állította, hogy minden szükséges ellenőrzést 
elvégzett – a terjedelmes akta egyetlen, a barcelonai szakaszra vonatkozó hatásvizsgálat 
ellenőrzését igazoló dokumentumot sem tartalmazott (az Ombudsman felkérte az EBB-t, hogy 
2008. szeptember végére adjon választ);
– a Bizottság az e tárgyban feltett minden parlamenti kérdést megválaszolt, legutóbb az 
5832/2007. számút 2008 januárjában;
– a vasútvonal 2008 februárja óta teljes körűen üzemel,

a Bizottság nem tud az ügyben további érdemi tájékoztatást adni a Petíciós Bizottságnak.
Megjegyezhető, hogy a petíció deklarált célja, vagyis az, hogy felhívja a figyelmet a 
„Plataforma AVE pel littoral” álláspontjára, teljesült azáltal, hogy a Petíciós Bizottság úgy 
határozott, hogy a petíciót a Közlekedési Bizottsághoz utalja.
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