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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1321/2007, ingediend door Jordi Miralles i Conte (Spaanse 
nationaliteit), namens "Esquerra Unida i Alternativa", over de crisis bij 
de openbaarvervoersinfrastructuren in Catalonië en problemen als gevolg 
van de werkzaamheden aan de hogesnelheidsspoorlijn van Madrid naar 
Barcelona (AVE)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de inwoners van Catalonië worden geconfronteerd met een crisis bij de 
openbaarvervoersinfrastructuren, die wordt verergerd door werkzaamheden aan de 
hogesnelheidsspoorlijn van Madrid naar Barcelona (AVE). Volgens indiener hebben zich tot 
nu toe diverse ongevallen voorgedaan die hebben geleid tot een onderbreking van het 
reguliere treinverkeer en daarmee tot grote overlast voor de passagiers. Indiener is het niet 
eens met de keuzes die zijn gemaakt bij het vervoersinfrastructuurbeleid en voert aan dat 
daarbij investeringen in het wegvervoer worden bevorderd en het gebrek aan geschikte 
openbaarvervoersinfrastructuren (inclusief de ontwikkeling van het reguliere treinvervoer) 
wordt genegeerd. Hij verzoekt om een onderzoek naar de werkelijke stand van zaken bij de 
werkzaamheden aan de AVE Madrid-Barcelona en de maatregelen die zijn genomen om de 
veiligheid van arbeiders, omwonenden en toekomstige passagiers te waarborgen. Indiener 
verzoekt tevens om een beoordeling van de economische en maatschappelijke schade als 
gevolg van de werkzaamheden aan de AVE en pleit voor meer aandacht voor de 
modernisering van de lokale en regionale spoorinfrastructuren in Catalonië, Spanje en Europa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Zoals al is gezegd in haar opmerkingen over een eerder verzoekschrift over hetzelfde 
onderwerp (796/2005), ziet de Commissie geen tegenstrijdigheden met het 
Gemeenschapsrecht in de beschuldigingen die indiener uitspreekt met betrekking tot de 
planning van de hogesnelheidsspoorlijn van Madrid naar Barcelona (AVE).

De Commissie heeft het Parlement ook laten weten dat indiener een klacht heeft ingediend bij 
de Ombudsman (nr. 798/2006/BM), waarin de Commissie wordt beschuldigd van wanbeheer
in dit opzicht. Daarnaast heeft de Ombudsman zelf een apart onderzoek in gang gezet (nr. 
244/2006/BM) om te bekijken of de Europese Investeringsbank tijdens de planningsfase juist 
heeft gehandeld bij het beoordelen van de vraag of het project in aanmerking kwam voor 
financiering door de EIB.

Aangezien:

- de Ombudsman bij zijn onderzoek naar de klacht tegen de Commissie met betrekking tot de 
planningsfase van het project geen wanbeheer heeft geconstateerd en deze zaak heeft 
gesloten;
- de Ombudsman in juli 2008 in een persmededeling de EIB heeft opgeroepen zijn dossier 
over dit project te herzien omdat, hoewel de EIB volhield dat alle noodzakelijke controles 
waren uitgevoerd, het volumineuze dossier geen document bevatte waaruit bleek dat de 
effectbeoordeling van het Barcelona-traject daadwerkelijk was uitgevoerd (de Ombudsman 
heeft de EIB gevraagd om uiterlijk eind september 2008 te reageren);
- de Commissie alle vragen van het Parlement over dit onderwerp heeft beantwoord, 
laatstelijk nr. 5832/2007 in januari 2008;
- de spoorlijn sinds februari 2008 volledig operationeel is;

heeft de Commissie geen verdere concrete gegevens te bieden aan de Commissie
verzoekschriften. Voorts kan worden opgemerkt dat, aangezien het specifieke doel van het 
verzoekschrift was om de aandacht te vestigen op de standpunten van het 'Plataforma AVE 
pel littoral', aan dit doel is tegemoetgekomen door het besluit van de Commissie om het 
verzoekschrift door te verwijzen naar de Commissie vervoer.
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