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Temats: Lūgumraksts Nr. 1321/2007, ko Esquerra Unida i Alternativa vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Jordi Miralles i Conte, par sabiedriskā transporta 
krīzi Katalonijā un problēmām, ko izraisījuši ātrgaitas vilciena līnijas 
Madride–Barselona (AVE) būvdarbi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Katalonijas iedzīvotāji ir saskārušies ar sabiedriskā 
transporta infrastruktūras krīzi, ko padziļinājuši ātrgaitas vilcienu līnijas Madride–Barselona 
(AVE) būvdarbi. Pēc lūgumraksta iesniedzēja vārdiem, līdz šim ir notikuši vairāki negadījumi, 
kas izraisījuši regulārās dzelzceļa satiksmes pārtraukumus un tādējādi radījuši ievērojamas 
neērtības pasažieriem. Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt transporta infrastruktūras politikas 
izvēlei, iebilstot, ka tā ir atbalstījusi lielākos ieguldījumus autotransportā, tajā pašā laikā 
neievērojot atbilstīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru trūkumu (tostarp regulāra dzelzceļa 
transporta attīstību). Viņš lūdz izpētīt Madrides–Barselonas ātrgaitas dzelzceļa līnijas (AVE) 
būvdarbu patieso stāvokli un pasākumus, kas veikti strādnieku, iedzīvotāju un nākamo 
pasažieru drošības garantēšanai. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz novērtēt arī ekonomiskos un 
sociālos kaitējumus, ko izraisījuši AVE būvdarbi un aicina pievērst pastiprinātu uzmanību 
vietējo un reģionālo dzelzceļa infrastruktūru modernizācijai Katalonijā, Spānijā un Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Kā minēts apsvērumos par iepriekšējo lūgumrakstu par šo pašu tematu (Nr. 796/2005), 
Komisija nav atklājusi neko pretēju Kopienas tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzēja 
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apgalvojumos saistībā ar ātrgaitas dzelzceļa projektu Madride–Barselona (AVE).

Komisija informēja arī Parlamentu par to, ka lūgumraksta iesniedzējs bija iesniedzis sūdzību 
ombudam (Nr. 798/2006/BM), apsūdzot Komisiju par administratīvām kļūdām šajā sakarā. 
Papildus tam ombuds pats uzsāka atsevišķu izmeklēšanu (Nr. 244/2006/BM), lai novērtētu, 
vai Eiropas Investīciju banka ir rīkojusies pareizi plānošanas posmā, izvērtējot konkrētā 
projekta atbilstību EIB finansējumam.

Ņemot vērā, ka:

-  ombuds savā pārbaudē nekonstatēja nekādas sūdzībā pret Komisiju minētās administratīvās 
kļūdas, kas attiektos uz šā projekta plānošanas posmu, un slēdza šo lietu,
-  2008. gada jūlijā ombuds publicēja preses paziņojumu, aicinot EIB pārskatīt tās lietu par šo 
projektu, ņemot vērā, ka, lai arī EIB uzstāja, ka visas nepieciešamās pārbaudes tika veiktas, 
lielajā lietas materiālu apjomā nebija dokumenta, kas patiesi apliecinātu ietekmes novērtējuma 
pārbaudi Barselonas posmā (ombuds aicināja EIB atbildēt līdz 2008. gada septembra beigām),
-  Komisija atbildēja uz visiem Parlamenta jautājumiem par šo tematu, pēdējo reizi 2008. gada 
janvārī uz Nr. 5832/2007,
-  dzelzceļa līnija darbojas pilnā mērā kopš 2008. gada februāra,

Komisijai nav tālākas būtiskas informācijas, ko iesniegt Lūgumrakstu Komitejai. Var piebilst, 
ka lūgumrakstā izklāstītais mērķis pievērst uzmanību „Plataforma AVE pel littoral” 
uzskatiem ir izpildīts ar Komitejas lēmumu attiecināt to uz Transporta komiteju.
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