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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1321/2007, adresată de Jordi Miralles i Conte, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Esquerra Unida i Alternativa, privind criza infrastructurilor 
de transport public în Catalonia şi problemele provocate de lucrările la linia 
ferată de mare viteză Madrid-Barcelona (AVE)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că locuitorii din Catalonia se confruntă cu o criză a infrastructurilor de 
transport public care s-a înrăutăţit din cauza lucrărilor la linia ferată de mare viteză Madrid-
Barcelona (AVE). Potrivit spuselor petiţionarului, au avut loc până acum câteva accidente 
care au condus la întreruperea traficului feroviar obişnuit, provocând astfel un grav disconfort 
pasagerilor. Petiţionarul nu este de acord cu alegerile făcute în cadrul politicii privind 
infrastructura de transport, susţinând că au fost favorizate investiţiile majore în transportul 
rutier, neluându-se în considerare insuficienţa infrastructurilor adecvate de transport public 
(inclusiv dezvoltarea transportului feroviar obişnuit). Acesta solicită investigarea statutului 
real al lucrărilor la Madrid-Barcelona AVE şi a măsurilor luate pentru asigurarea siguranţei 
lucrătorilor, a locuitorilor şi a viitorilor pasageri. Petiţionarul solicită, de asemenea, o evaluare 
a pagubelor economice şi sociale pe care le-au provocat lucrările la AVE şi pledează pentru 
concentrarea asupra modernizării infrastructurilor feroviare locale şi regionale în Catalonia, 
Spania şi Europa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Astfel cum a menţionat deja cu ocazia observaţiilor la o petiţie anterioară pe aceeaşi temă 
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(796/2005), Comisia consideră că nu există elemente care să contravină dreptului comunitar 
în informaţiile prezentate de petiţionar cu privire la planificarea proiectului de realizare a unei 
linii ferate de mare viteză Madrid-Barcelona (AVE).

De asemenea, Comisia a informat Parlamentul cu privire la faptul că petiţionarul a înaintat o 
plângere Ombudsmanului European (nr. 798/2006/BM), în care acuză Comisia de 
administrare defectuoasă în acest sens. În plus, ombudsmanul însuşi a demarat o anchetă 
separată (nr. 244/2006/BM) pentru a stabili dacă Banca Europeană de Investiţii a acţionat 
corect, în stadiul de planificare, în ceea ce priveşte determinarea eligibilităţii proiectului 
pentru finanţare din partea BEI.

Având în vedere că:

- după examinarea plângerii împotriva Comisiei, ombudsmanul a considerat că nu este vorba 
de o administrare defectuoasă în ceea ce priveşte stadiul de planificare a proiectului şi a închis 
acest caz;
- în iulie 2008, ombudsmanul a făcut public un comunicat de presă în care se solicita BEI să 
revizuiască dosarul referitor la proiectul în cauză; deşi BEI a insistat că au fost făcute toate 
verificările necesare, dosarul voluminos nu conţinea niciun document care să ateste 
verificarea evaluării impactului pentru secţiunea Barcelona (ombudsmanul a invitat BEI să 
ofere un răspuns până la sfârşitul lunii septembrie 2008);
- Comisia a răspuns tuturor întrebărilor parlamentare pe această temă, cea mai recentă fiind 
întrebarea nr. 5832/2007 din ianuarie 2008;
- linia ferată este pe deplin operaţională din februarie 2008,

Comisia nu poate oferi Comisiei pentru petiţii alte informaţii relevante în acest caz. Trebuie 
menţionat faptul că, scopul declarat al petiţiei fiind de a atrage atenţia asupra opiniilor privind 
„Plataforma AVE pel littoral”, acesta a fost atins prin decizia comisiei de a transmite dosarul
spre examinare Comisiei pentru transporturi.
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