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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0900/2007, ingediend door Giancarlo Pastorutti (Italiaanse
nationaliteit), gesteund door het comité ‘NO-TAV’ uit Bagnaria Arsa en 
andere comités die zich kanten tegen Corridor 5 over het bezwaar tegen 
Europese financiering voor de spooras Trieste-Divača

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De verzoeker protesteert tegen de Europese subsidies voor de spoorwegas Trieste-Divača en 
voert in het bijzonder aan dat de voorschriften van de Gemeenschap betreffende voorlichting 
en raadpleging van het publiek over milieukwesties (Richtlijn 2003/4/EG en het Verdrag van 
Århus) werden overtreden voor het deel Portogruaro-Ronchi dei Legionari, dat er geen 
onderzoeken werden gevoerd naar de milieu-impact van de geplande infrastructuur op sites 
van gemeenschapsbelang (de Grado- en Marano-lagunen in de regio Carso) en dat er geen 
analyse werd gemaakt van de kosten en baten en de sociale impact van het project op een 
dichtbevolkt gebied, dat al met druk verkeer te kampen heeft door de bestaande 
transportroutes. Ten slotte drukt de verzoeker zijn bezorgdheid uit dat de regionale 
autoriteiten van Friuli de intentie hebben om de “Doelwet” door te voeren om de 
goedkeuringsprocedure te versnellen, vertrekkende vanuit het precedent dat werd gesteld voor 
de hogesnelheidsspooras van de Susavallei, waarvoor de overheid besliste de Doelwet niet toe 
te passen op de Italiaanse sectie van de spoorlijn Turijn-Lyon.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juni 2008

"I.  Het verzoekschrift

De verzoeker protesteert tegen de Europese subsidies voor de spoorwegas Trieste-Divača en 
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voert in het bijzonder aan dat de voorschriften van de Gemeenschap betreffende voorlichting 
en raadpleging van het publiek over milieukwesties (Richtlijn 2003/4/EG over toegang van 
het publiek tot milieu-informatie1 en het Verdrag van Århus) werden overtreden voor het deel 
Portogruaro-Ronchi dei Legionari, dat er geen onderzoeken werden gevoerd naar de milieu-
impact van de geplande infrastructuur op sites van gemeenschapsbelang (de Grado- en 
Marano-lagunen in de regio Carso) en dat er geen analyse werd gemaakt van de kosten en 
baten, of van de sociale impact van het project op een dichtbevolkt gebied, dat al met druk 
verkeer te kampen heeft door de bestaande transportroutes. Ten slotte drukt de verzoeker zijn 
bezorgdheid uit over het feit dat de regionale autoriteiten van Friuli de “Legge Obiettivo” 
willen toepassen om de goedkeuringsprocedure te versnellen.

De Commissie heeft dit verzoekschrift al gezien in 2007, aangezien een kopie naar Voorzitter 
Barroso werd gestuurd, evenals aan Commissarissen Barrot en Dimas. Op 1 oktober 2007 
werd naar de verzoeker een antwoord gestuurd van de Directeur-generaal van het DG Milieu 
van de Europese Commissie.

II.  Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift

Uit de verschafte informatie blijkt dat de toestemming voor de ontwikkeling van de 
voorgestelde hogesnelheidslijn Portogruaro-Divača door de bevoegde autoriteiten in Italië en 
Slovenië nog niet is gegeven. De verzoeker verwijst immers enkel naar de negatieve opinie 
die in 2005 werd gegeven door één enkel ministerie na een MER voor een van de drie secties,
en niet naar de conclusie van de goedkeuringsprocedures.

Een verplichte milieu-effectrapportage (MER), volgens Richtlijn 85/337/EG zoals 
gewijzigd2,3,4, is vereist voor dit project. De Commissie is van mening dat er in principe één 
enkele MER, of duidelijk met elkaar verbonden MER's die rekening houden met de 
cumulatieve effecten op de verschillende secties, zou moeten worden uitgevoerd voor de 
volledige lengte van de voorgestelde spoorlijn. In elk geval merken we op dat de MER-
richtlijn geen evaluatie vereist van de kosten en baten van specifieke projecten, noch vereist 
ze dat de sociale impact wordt beoordeeld vóór er toestemming wordt gegeven voor de 
ontwikkeling.

Verder zullen de effecten van het project op Natura 2000-sites in de regio, die waarschijnlijk 
zullen worden getroffen, correct moeten worden beoordeeld in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG5.

Met betrekking tot de “Legge Obiettivo” werd een inbreukprocedure gestart tegen Italië in 
verband met de niet-conformiteit van een van zijn uitvoeringsbesluiten met de MER-richtlijn. 
De toepassing van de “Legge Obiettivo” op specifieke projecten vormt op zichzelf geen 
inbreuk op de EG-wet.

Ervoor zorgen dat de cofinanciering van de Trans-Europese netwerken (TEN's) compatibel is 
met de milieuwetgeving en het milieubeleid is een topprioriteit voor de Commissie. In maart 
                                               
1 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-32.
2 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG, PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
3 Gewijzigd bij Richtlijn van de Raad 97/11/EG, PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
4 Gewijzigd bij Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2003/35/EG, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
5 Richtlijn van de Raad 92/43/EEG, PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.
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2007 publiceerde de Commissie een mededeling over Trans-Europese netwerken: Naar een 
geïntegreerde aanpak1 met een bijhorend werkdocument van de diensten van de Commissie, 
waaronder een Guide to TENs and key environmental legislation (Gids voor TEN's en de 
belangrijkste milieuwetgeving).

Er was in verband met deze lijn geen cofinanciering voor werken uit de Structuurfondsen of 
het TEN-budget. Er werden in het verleden twee pre-haalbaarheidsstudies gecofinancierd uit 
het TEN-budget (600 000 euro in 1997 en 1 000 000 euro in 2000), die als basis dienden voor 
een haalbaarheidsstudie die werd gefinancierd uit het Interreg IIIA-budget en die zou moeten 
worden afgerond in 2008. Onder het TEN-T-meerjarenprogramma 2007-2013 is een 
cofinanciering in het vooruitzicht gesteld voor twee projecten voorgesteld door Italië en 
Slovenië, die haalbaarheidsstudies plannen voor de lijn tussen Ronchi-Sud en Trieste en voor 
de lijn tussen Trieste en Divača.

Het plan bestaat om de intermodale infrastructuur in de regio Friuli-Venezia-Giulia te 
cofinancieren via hun nieuwe Operationele Programma 2007-13 voor Structuurfondsen, 
waaronder deze om de spoorwegfaciliteiten in Ronchi dei Legionari te verbeteren.

Alle gecofinancierde operaties, ongeacht of ze worden gesteund door de Structuurfondsen of 
het TEN-budget, moeten voldoen aan de EG-milieuwetgeving.

III.  Conclusies

Aangezien het goedkeuringsproces voor het project nog aan de gang is en de Commissie op 
basis van de elementen in dit verzoekschrift geen bewijzen kan vinden van een inbreuk op de 
EG-milieuwetgeving, kan in deze fase geen verdere actie worden ondernomen."

                                               
1 COM(07)374 van 21.3.2007.


