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Комисия по петиции

18.06.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0900/2007, внесена от Giancarlo Pastorutti, с италианско 
гражданство, от името на комитета Bagnaria Arsa NO-TAV’ и други 
комитети, които се противопоставят на Коридор 5, като възразяват 
срещу финансирането със средства на ЕС на железопътната линия 
Trieste-Divača

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу финансирането със средства на ЕС на 
железопътната линия Trieste-Divača, като по-специално твърди, че правилата на 
Общността относно информирането на обществеността и провеждането на консултации 
по въпросите, свързани с околната среда (Директива 2003/4/ЕO и Орхуската конвенция) 
са нарушени по отношение на участъка Portogruaro-Ronchi dei Legionari, че не са 
извършени проучвания относно въздействието върху околната среда на проектираната 
инфраструктура по отношение на обекти от интерес за Общността (лагуните Grado 
Marano в областта Carso), и че не е направен анализ на разходите и ползите и 
социалното въздействие на проекта върху гъсто населената област, която вече е 
претоварена от съществуващите транспортни връзки. В заключение, вносителят на 
петицията изразява загриженост, че регионалните органи на Friuli възнамеряват да 
приложат "обективното право", за да ускорят процедурата на одобрение, като се 
отклоняват от предишното постановление по отношение на високоскоростната 
железопътна линия Susa Valley, за която правителството е взело решение да не се 
прилага "обективното право" за италианския участък от железопътната линия Торино-
Лион.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 18 юни 2008 г.

I.  Петицията

Вносителят на петицията възразява срещу финансирането със средства на ЕС на 
железопътната линия Trieste-Divača, като по-специално твърди, че правилата на 
Общността относно информирането на обществеността и провеждането на консултации 
по въпросите, свързани с околната среда (Директива 2003/4/ЕO относно обществения 
достъп до информация за околната среда1, и Орхуската конвенция) са нарушени по 
отношение на участъка Portogruaro-Ronchi dei Legionari, че не са извършени 
проучвания относно въздействието върху околната среда на проектираната 
инфраструктура по отношение на обекти от интерес за Общността (лагуните Grado 
Marano в областта Carso), и че не е направен анализ на разходите и ползите или на 
социалното въздействие на проекта върху гъсто населената област, която вече е 
претоварена съществуващите транспортни връзки. В заключение, вносителят на 
петицията изразява загриженост, че регионалните органи на Friuli възнамеряват да 
приложат "обективното право", за да ускорят процедурата на одобрение.  

Комисията вече е разглеждала тази петиция през 2007 г., тъй като е било изпратено 
копие до председателя на ЕК г-н Barroso, както и до членовете на Комисията – г-н 
Barrot и г-н Dimas. На вносителя на петицията е бил изпратен отговор на 1 октомври 
2007 г. от генералния директор на ГД "Околна среда" на Европейската комисия.

II.  Коментар на комисията относно петицията

От предоставената информация става ясно, че компетентните органи в Италия и 
Словения все още не са дали разрешение за изграждане на предложената 
високоскоростна железопътна линия Portogruaro-Divača. В действителност, вносителят 
на петицията споменава само отрицателното становище, дадено от едно единствено 
министерство през 2005 г. за оценката на въздействието върху околната среда, 
извършена за единия от трите участъка, а не приключването на процедурите за 
издаване на разрешение.

За този проект се изисква задължителна оценка на въздействието върху околната среда, 
съгласно Директива 85/337/ЕО, във вида, в който е изменена2,3,4. Комисията счита, че 
по принцип ще се наложи да бъде извършена една или няколко ясно свързани оценки 
на въздействието върху околната среда, отчитащи общото въздействие върху 
различните участъци, за цялата дължина на предложената железопътна линия.  Във 
всеки случай, следва да се отбележи, че Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда не изисква оценка на разходите и ползите на отделните проекти, нито 

                                               
1 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26-32

2 Директива на Съвета 85/337/ЕИО, ОВ L 175 05.07.85 г., стр.40

3 Изменена с Директива на Съвета 97/11/ЕО, ОВ L 73, 14.03.97 г., стр.5

4 Изменена с Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 156, 25.06.03 г., стр.17
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изисква да бъде извършена оценка на социалното въздействие, преди да се даде
разрешение за строителство. 

Освен това, за всички защитени обекти по програмата Натура 2000 в региона, които 
има вероятност да бъдат засегнати, следва да се изготви подходяща оценка на  
въздействието на проекта, в съответствие с разпоредбите на член 6 на Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕИО.1

По отношение на "обективното право" е била открита процедура за нарушение срещу 
Италия във връзка с несъответствието на един от законите, чрез които се прилага
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Въпреки това, 
прилагането на "обективното право" за отделни проекти само по себе си не 
представлява нарушение на правото на ЕО. 

Предоставянето на гаранции за съвместимостта на съфинансирането за
трансевропейските мрежи (TENs) със законодателството и политиката в областта на
околната среда е въпрос от изключителна важност за Комисията.  През м. март 2007 г. 
Комисията публикува съобщение относно Трансевропейските мрежи: Към интегриран 
подход2, към което беше приложен работен документ на службите на Комисията, 
включително и Ръководство за трансевропейските мрежи и основното 
законодателство в областта на околната среда. 

От структурните фондове или бюджета за трансевропейските мрежи не са 
съфинансирани строителни работи, свързани с тази железопътна линия.  Но преди това 
от бюджета за трансевропейските мрежи са били съфинансирани две предварителни 
проучвания  за осъществимостта на проекта (600 000 евро през 1997 г. и 1 000 000 евро 
през 2000 г.), което е послужило като основа за извършването на проучване на 
техническата осъществимост, финансирано от бюджета на програмата Интеррег IIIA, 
което следва да приключи през 2008 г. В съответствие с многогодишната програма за
трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) за периода 2007-2013 г. се предвижда 
съфинансиране за два проекта, представени от Италия и Словения, които предвиждат 
извършване на проучвания на техническата осъществимост за линията между Ronchi-
Sud и Trieste и за линията между Trieste и Divača. 

По линия на новата Оперативна програма на структурните фондове за периода 2007-
2013 г. се предвижда съфинансиране за интермодална инфраструктура в региона Friuli-
Venezia-Giulia, включително и подобряване на железопътните съоръжения в Ronchi dei 
Legionari. 

При всички съфинансирани дейности, независимо от това дали са получили финансова 
подкрепа от структурните фондове или от бюджета за трансевропейските мрежи, 
трябва да се спазва законодателството на ЕО в областта на околната среда.

                                               
1 Директива на Съвета 92/43/ЕИО, ОВ L 206 22.7.1992 г., стр.7

2 COM (07)374, 21.03.07 г.
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III.  Заключение

Тъй като процесът на одобрение на проекта продължава и Комисията не може да 
намери доказателства за нарушение на правото на ЕО в областта на околната среда, въз 
основа на предоставената в настоящата петиция информация, на този етап не могат да 
бъдат предприети по-нататъшни действия. 


