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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1321/2007 ppreżentata mis-Sur Jordi Miralles i Conte ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem Esquerra Unida i Alternativa, dwar il-kriżi 
fl-infrastruttura tat-trasport pubbliku fil-Katalunja u l-problemi 
kkawżati mix-xogħlijiet fuq il-linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja bejn 
Madrid u Barċellona (AVE)

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant isostni li r-residenti tal-Katalunja qed jaffaċċjaw kriżi fl-infrastruttura tat-
trasport pubbliku li marret għall-agħar bix-xogħlijiet fuq il-linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja
bejn Madrid u Barċellona (AVE). Skont il-petizzjonant, s’issa seħħew bosta inċidenti li 
wasslu għal interruzzjoni tat-traffiku regolari ferrovjarju, li, jiskomoda bil-kbir lill-passiġġieri. 
Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-għażliet tal-politika tal-infrastruttura tat-trasport, u jargumenta 
li dawn iffavorixxew investimenti kbar fit-trasport bit-toroq waqt li ma kkunsidrawx in-
nuqqas ta’ infrastruttura adegwata tat-trasport pubbliku (li tinkludi l-iżvilupp tat-trasport 
ferrovjarju regolari). Huwa jitlob li ssir investigazzjoni dwar l-istejtus proprju tax-xogħlijiet li 
twettqu fuq il-linja ferrovjarja bejn Madrid u Barċellona AVE u l-miżuri li ttieħdu biex tiġi 
aċċertata s-sigurtà tal-ħaddiema, tar-residenti u tal-passiġġieri futuri. Il-petizzjonant jitlob 
ukoll għal stima tad-danni ekonomiċi u soċjali kkawżati minn dawn ix-xogħlijiet fuq l-AVE u 
jitlob ukoll biex l-attenzjoni tiġi ffokata aktar fuq il-modernizzar tal-infrastrutturi ferrovjarji 
lokali u reġjonali f’Katalunja, fi Spanja u fl-Ewropa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.
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Kif semmiet fl-osservazzjonijiet li għamlet f’petizzjoni oħra dwar l-istess suġġett (796/2005), 
il-Kummissjoni ma sabet xejn li jmur kontra il-liġi tal-Komunità, fost l-allegazzjonijiet 
ippreżentati mill-petizzjonant li jikkonċernaw il-pjan tal-proġett ta’ linja ferrovjarja ta’
veloċità għolja bejn Madrid u Barċellona (AVE) .

Il-Kummissjoni infurmat lill-Parlament ukoll li l-petizzjonant bagħat ilment lill-
Ombudsperson (Nru 798/2006/BM), fejn jakkuża lill-Kummissjoni b’amministrazzjoni ħażina
f’dan ir-rigward. Barra minn hekk l-Ombusperson innifsu fetaħ inkjesta separata (Nru
244/2006/BM) biex jistħarreġ jekk il-Bank Ewropew għall-Investimenti aġġixxiex b’mod 
korrett, waqt l-istadju tal-ippjanar, meta evalwa l-eliġibilità tal-proġett għal finanzjament mill-
BEI.

Peress li:

-  l-Ombudsperson ma sab  l-ebda amministrazzjoni ħażina fl-istħarriġ tiegħu tal-ilment 
kontra l-Kummisjoni li jirrigwarda l-istadju tal-ippjanar tal-proġett u għalaq il-każ;
-  l-Ombudsperson ippubblika stqarrija għall-istampa f’Lulju tal-2008 fejn appella lill-BEI 
biex jirrevedi l-fajl tiegħu dwar dan il-proġett minħabba l-fatt li għalkemm l-BEI insista li 
kollox ġie verifikat kif meħtieġ, il-fajl mdaqqas ma kienx jinkorpora dokument li juri fil-fatt 
verifika tal-istima tal-impatt fuq it-taqsima ta’ Barċellona (l-Ombudsperson stieden lill-BEI 
biex jagħti risposta sal-aħħar ta’ Settembru tal-2008);
-  l-Kummissjoni wieġbet għall-mistoqsijiet Parlamentari kollha dwar dan is-suġġett, dik l-
aktar riċenti Nru 5832/2007 f’Jannar 2008
-  l-linja ferrovjarja ilha taħdem bis-sħiħ minn Frar tal-2008

il-Kummisjoni m’għandhiex aktar informazzjoni sostantiva li tista’ toffri lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet. Wieħed jista’ jgħid li, l-għan imsemmi tal-petizzjoni li tiġbed l-attenzjoni għall-
opinjonijiet tal-'Plataforma AVE pel littoral', intlaħaq bid-deċiżjoni tal-Kumitat li jirreferi l-
petizzjoni quddiem il-Kumitat għat-Trasport.
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