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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1321/2007, którą złożył Jordi Miralles i Conte (Hiszpania) w imieniu
stowarzyszenia Esquerra Unida i Alternativa, w sprawie kryzysu związanego 
z infrastrukturą transportu publicznego w Katalonii oraz problemów 
spowodowanych pracami nad kolejową linią wielkich prędkości 
Madryt-Barcelona (pociąg AVE)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że mieszkańcy Katalonii doświadczają skutków kryzysu 
związanego z infrastrukturą transportu publicznego, nasilających się od chwili rozpoczęcia 
prac nad kolejową linią wielkich prędkości Madryt-Barcelona (pociąg AVE). Składający 
petycję stwierdza, że jak dotąd miało miejsce kilka wypadków powodujących zawieszenie 
zwykłego ruchu kolejowego, a tym samym poważny dyskomfort dla pasażerów. Wyraża on 
także swój sprzeciw wobec decyzji podejmowanych w zakresie infrastruktury transportowej, 
przekonując że faworyzowano duże inwestycje w transport drogowy przy jednoczesnym 
pominięciu kwestii adekwatnej infrastruktury transportu publicznego (w tym także rozwoju 
regularnego transportu kolejowego). J. Miralles i Conte wzywa również do przeanalizowania 
rzeczywistego statusu robót prowadzonych w związku z linią Madryt-Barcelona (AVE) 
i kroków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, mieszkańców 
i przyszłych pasażerów. Składający petycję zwraca się też z wnioskami o dokonanie oceny 
zakresu szkód o charakterze gospodarczym i społecznym, jakie spowodowały wspomniane 
prace, oraz o zwrócenie baczniejszej uwagi na modernizację lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej w Katalonii, Hiszpanii i Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W swoich uwagach do wcześniejszej petycji dotyczącej tej samej sprawy (796/2005) Komisja 
stwierdza, że nie zauważyła niczego sprzecznego z prawem w związku z zarzutami
przedstawionymi przez składającego petycję, a dotyczącymi planowania kolejowej linii 
wielkich prędkości Madryt-Barcelona (pociąg AVE).

Komisja poinformowała także Parlament, że składający petycję wniósł skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (nr 798/2006/BM), oskarżając Komisję o złe 
zarządzanie pod tym względem. Oprócz tego Rzecznik sam wszczął oddzielne dochodzenie 
(nr 244/2006/BM), aby stwierdzić, czy Europejski Bank Inwestycyjny na etapie planowania 
również działał prawidłowo, oceniając kwalifikowalność projektu do finansowania ze 
środków EBI.

Wziąwszy pod uwagę, że:

- rozpatrując skargę na Komisję dotyczącą fazy planowania projektu, Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie stwierdził złej administracji i zamknął przedmiotową sprawę;
- w lipcu 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat dla prasy 
zawierający wezwanie, aby EBI dokonał przeglądu dokumentacji dotyczącej projektu, 
ponieważ chociaż EBI twierdzi, że przeprowadzono wszystkie niezbędne kontrole, obszerna 
dokumentacja nie zawiera dokumentu rzeczywiście potwierdzającego kontrolę oceny skutków 
na odcinku Barcelony (Rzecznik poprosił EBI o odpowiedź do końca września 2008 r.);
- Komisja odpowiedziała na wszystkie pytania Parlamentu dotyczące tej sprawy, ostatnio na 
pytanie 5832/2007 w styczniu 2008 r.;
- linia kolejowa funkcjonuje w całości od lutego 2008 r.,

Komisja nie może udzielić Komisji Petycji żadnych dalszych konkretnych informacji. Przy 
okazji można zauważyć, że ponieważ jako powód petycji podano chęć zwrócenia uwagi na 
poglądy „Plataforma AVE pel littoral”, cel ten został osiągnięty dzięki decyzji komisji 
o skierowaniu petycji do Komisji Transportu.
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