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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1321/2007, ingiven av Jordi Miralles i Conte (spansk medborgare), 
för Esquerra Unida i Alternativa, om krisen i infrastrukturen för allmänna 
kommunikationer i Katalonien och problem som förorsakas av arbetet med 
snabbtågsförbindelsen Madrid–Barcelona (AVE)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att invånarna i Katalonien konfronteras med en kris i infrastrukturen för 
allmänna kommunikationer i Katalonien, en kris som förvärras av arbetet med 
snabbtågsförbindelsen Madrid–Barcelona (AVE). Enligt framställaren har flera olyckor 
inträffat redan, vilket lett till avbrott i den reguljära tågtrafiken och därmed medfört svåra 
olägenheter för passagerarna. Framställaren misstycker till de infrastrukturpolitiska val som 
gjorts och menar att dessa gynnat stora investeringar i vägtransporter, samtidigt som man 
bortser från att lämplig infrastruktur för allmänna kommunikationer är gles (inbegripet 
utvecklingen av reguljär tågtransport). Han efterlyser en undersökning av den verkliga 
situationen för arbetet med snabbtågsförbindelsen Madrid–Barcelona (AVE) och åtgärderna 
för skydd för arbetstagare, boende och framtida passagerare. Framställaren kräver också en 
utvärdering av de ekonomiska och sociala skadeverkningar som AVE-arbetet har förorsakat 
och förordar en ökad inriktning mot att modernisera lokal och regional tåginfrastruktur 
i Katalonien, Spanien och Europa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Som nämnts i kommissionens synpunkter om en tidigare framställning om samma ämne 
(796/2005) kan kommissionen inte upptäcka något som strider mot gemenskapslagstiftningen 
i de anklagelser som framställaren framför om planeringen av snabbtågförbindelsen 
Madrid–Barcelona (AVE).

Kommissionen informerade även parlamentet om att framställaren hade ingett ett klagomål 
till ombudsmannen (nr 798/2006/BM) där kommissionen anklagas för administrativa 
missförhållanden i detta sammanhang. Dessutom har ombudsbannen inlett en separat 
utredning (nr 244/2006/BM) av huruvida Europeiska investeringsbanken handlade rätt när 
banken på planeringsstadiet utvärderade om projektet uppfyllde kraven för EIB-finansiering.

– Ombudsmannen fann inte att det förelåg några administrativa missförhållanden vid sin 
utredning av klagomålet mot kommissionen i fråga om planeringsstadiet av projektet, och 
avslutade ärendet.
– Ombudsmannen offentliggjorde ett pressmeddelande i juli 2008 där EIB uppmanades att se 
över sin dossier om projektet eftersom den digra dossiern inte innehöll något dokument som 
faktiskt visade att konsekvensbedömningen för Barcelonasträckan kontrollerats, trots att EIB 
hävdade att alla nödvändiga kontroller hade genomförts. (Ombudsmannen uppmanade EIB att 
svara senast vid utgången av september 2008).
– Kommissionen har besvarat alla frågor från parlamentet om saken, senast E-5832/2007, i 
januari 2008.
– Järnvägslinjen är i full drift sedan februari 2008.

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen inga ytterligare sakupplysningar att erbjuda 
utskottet för framställningar. Det skulle kunna påpekas att det uppgivna syftet med 
framställningen är att uppmärksamma synpunkter från ”Plataforma AVE pel littoral”, och att 
detta syfte har tillgodosetts genom utskottets beslut att överlämna framställningen till utskottet 
för transport.
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