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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0900/2007 af Giancarlo Pastorutti, italiensk statsborger, for Bagnaria 
Arsa "NO-TAV"-udvalget og andre udvalg, der er imod korridor 5, om protester 
mod EU-finansiering af jernbanen mellem Trieste og Divača

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod EU-finansiering af jernbaneaksen mellem Trieste og Divača og 
hævder særligt, at fællesskabsreglerne om offentlig adgang til miljøoplysninger og høring i 
miljøspørgsmål (direktiv 2003/4/EF og Århuskonventionen) er blevet overtrådt i forbindelse 
med strækningen mellem Portogruaro og Ronchi dei Legionari, at der ikke er blevet 
gennemført undersøgelser af miljøvirkningen af den planlagte infrastruktur på områder af 
fællesskabsbetydning (Grado- og Marano-lagunerne i Carso-området), og at der ikke er blevet 
udført en analyse af udgifter og fordele samt den sociale virkning af projektet på et tæt 
befolket område, hvor der allerede er for mange transportruter. Endelig udtrykker andrageren 
bekymring over, at de regionale myndigheder i Friuli agter at gennemføre "Legge Obiettivo"
for at opnå en hurtig godkendelse og afviger derved fra den præcedens, der blev dannet med 
hensyn til højhastighedsjernbaneaksen i Susa-dalen, hvor regeringen besluttede ikke at 
anvende den objektive lov på den italienske sektion af jernbanen mellem Torino og Lyon.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juni 2008.

"I.  Andragendet

Andrageren protesterer imod EU-finansiering af jernbaneaksen mellem Trieste og Divača og 
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hævder særligt, at fællesskabsreglerne om offentlig adgang til miljøoplysninger og høring i 
miljøspørgsmål (direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger1 og 
Århuskonventionen) er blevet overtrådt i forbindelse med strækningen mellem Portogruaro og 
Ronchi dei Legionari, at der ikke er blevet gennemført undersøgelser af miljøvirkningen af 
den planlagte infrastruktur på områder af fællesskabsbetydning (Grado- og Marano-lagunerne 
i Carso-området), og at der ikke er blevet udført en analyse af udgifter og fordele samt den 
sociale virkning af projektet på et tæt befolket område, hvor der allerede er for mange 
transportruter.  Endelig udtrykker andrageren bekymring over, at de regionale myndigheder i 
Friuli agter at gennemføre "Legge Obiettivo" for at opnå en hurtig godkendelse.  

Kommissionen har allerede set dette andragende i 2007, hvor en kopi af det blev sendt til 
formand Barroso samt til kommissærerne Barrot og Dimas. Et svar blev sendt til andrageren 
d. 1. oktober 2007 fra generaldirektøren i Europa-Kommissionens GD Miljø

II.  Kommissionens bemærkninger

Af andragerens oplysninger fremgår det, at byggetilladelsen til den foreslåede 
højhastighedstogstrækning mellem Portogruaro og Divača endnu ikke er blevet udstedt af de 
kompetente myndigheder i Italien og Slovenien. Faktisk henviser andrageren kun til den 
negative holdning som et enkelt ministerium i 2005 har givet udtryk for i forbindelse med en 
VVM-undersøgelse, der er blevet udført for én af de tre strækninger, og ikke til 
godkendelsesprocedurernes konklusioner. 

En obligatorisk vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 85/337/EF 
som ændret2,3,4 kræves for dette projekt. Kommissionen er af den opfattelse, at en enkelt 
VVM-undersøgelse eller klart forbundne VVM-undersøgelser, der tager behørigt hensyn til de 
kumulative indvirkninger på de forskellige strækninger, i princippet skulle udføres for den 
samlede foreslåede togstrækning.  Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at VVM-
direktivet ikke kræver en vurdering af udgifter og fordele ved specifikke projekter og heller 
ikke kræver, at den sociale virkning vurderes, før en byggetilladelse udstedes.

Endvidere skal projektets indvirkning på alle Natura 2000-lokaliteter i regionen, der kan blive 
påvirket, vurderes korrekt i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet 
92/43/EØF5.

Hvad angår "Legge Obiettivo" blev der indledt en overtrædelsesprocedure mod Italien 
vedrørende den manglende overholdelse af VVM-direktivet i forbindelse med et af dets 
gennemførelsesdekreter. Dog udgør anvendelsen af "Legge Obiettivo" på specifikke projekter 
i sig selv ikke en overtrædelse af fællesskabsretten.

Det har høj prioritet for Kommissionen at sikre, at medfinansieringen af de transeuropæiske 
net (TEN) er kompatibel med miljølovgivning og miljøpolitik.  I marts 2007 offentliggjorde 

                                               
1 EFT L 41, 14.2.2003, s. 26-32.
2 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 05.07.85, s. 40.
3 Ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT L 73, 14.03.97, s. 5.
4 Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EFT L 156, 25.06.03, s.17.
5 Rådets direktiv 92/43/EØF, EF L 206, 22.7.1992, s. 7.
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Kommissionen en meddelelse om "Transeuropæiske net: På vej mod en helhedsstrategi"1, der 
indeholdt et tilknyttet arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene sammen med en 
vejledning til TEN og nøglelovgivning på miljøområdet.

Der har ikke været nogen medfinansiering af denne strækning fra strukturfondene eller TEN-
budgettet.  Imidlertid er to gennemførlighedsundersøgelser, der blev brugt som grundlag for 
en forundersøgelse, som blev finansieret af Interreg IIIA-budgettet og skal afsluttes i 
2008, tidligere blevet medfinansieret af TEN-budgettet (€600.000 i 1997 og €1.000.000 i 
2000). Under det flerårige TEN-T-program 2007-2013 er der planlagt medfinansiering i 
forbindelse med to projekter, som præsenteres af Italien og Slovenien, hvor der planlægges 
forundersøgelser for strækningen mellem Ronchi-Sud og Trieste og for strækningen mellem 
Trieste og Divača.

Det forventes, at intermodale infrastrukturer i Friuli-Venezia-Giulia-regionen medfinansieres 
gennem deres nye operationelle program for strukturfonde 2007-2013, inklusive dem, der skal 
forbedre jernbanefaciliteterne i Ronchi dei Legionari.

Alle medfinansierede operationer, hvad enten de støttes gennem strukturfondene eller TEN-
budgettet, skal overholde EU’s miljølovgivning.

III.  Konklusioner

Idet processen til godkendelse af projektet stadig er i gang, og da Kommissionen på grundlag 
af de elementer, der er fremlagt i dette andragende, ikke finder, at der er bevis for brud på 
EU’s miljølovgivning, kan der i denne fase ikke træffes yderligere foranstaltninger."

                                               
1 KOM (07)374, 21.03.07.


