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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0900/2007, którą złożył Giancarlo Pastorutti (Włochy), w imieniu 
komitetu Bagnaria Arsa „NO-TAV” i innych komitetów występujących 
przeciwko korytarzowi 5, w sprawie sprzeciwu wobec finansowaniu 
z funduszy europejskich osi kolejowej Triest - Divača

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z finansowaniem z funduszy europejskich osi 
kolejowej Triest - Divača, twierdząc w szczególności, że na odcinku Portogruaro - Ronchi dei 
Legionari doszło do naruszenia przepisów Wspólnoty dotyczących informowania opinii 
publicznej i konsultacji w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym (dyrektywa 
2003/4/WE i konwencja z Aarhus), nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących 
oddziaływania projektowanej infrastruktury na obszary będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty (laguny Grado i Marano na terenie Carso) oraz nie przeanalizowano kosztów, 
korzyści i społecznego oddziaływania przedsięwzięcia na gęsto zaludniony obszar, który już 
teraz zanieczyszczają istniejące trasy transportowe. Na koniec składający petycję wyraża 
zaniepokojenie w związku z faktem, że władze regionalne Friuli zamierzają wdrożyć ustawę 
docelową, aby przyspieszyć procedurę zatwierdzenia przedsięwzięcia i uniknąć precedensu 
szybkobieżnej osi kolejowej w Valle de Susa, w przypadku której rząd postanowił zaniechać
zastosowania ustawy docelowej wobec włoskiego odcinka linii Turyn - Lyon.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 czerwca 2008 r.

I. Petycja
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Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z finansowaniem z funduszy europejskich osi 
kolejowej Triest - Divača, twierdząc w szczególności, że na odcinku Portogruaro-Ronchi dei 
Legionari doszło do naruszenia przepisów Wspólnoty dotyczących informowania opinii 
publicznej i konsultacji w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym (dyrektywa
2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska1

i konwencja z Aarhus), nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących oddziaływania 
projektowanej infrastruktury na obszary będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
(laguny Grado i Marano na terenie Carso) oraz nie przeanalizowano kosztów, korzyści 
i społecznego oddziaływania przedsięwzięcia na gęsto zaludniony obszar, który już teraz 
zanieczyszczają istniejące trasy transportowe. Na koniec składający petycję wyraża 
zaniepokojenie w związku z faktem, że władze regionalne Friuli zamierzają zastosować 
przyspieszoną procedurę zatwierdzenia przedsięwzięcia „Legge Obiettivo”.

Komisja zapoznała się już z niniejszą petycją w 2007 r., ponieważ przesłano ją do 
przewodniczącego José Manuela Barroso oraz do komisarza Jacquesa Barrota i komisarza 
Stavrosa Dimasa. Odpowiedź dla składającego petycję została wysłania w dniu 
1 października 2007 r. przez dyrektora generalnego DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

II. Uwagi Komisji do petycji

Z przedstawionych informacji wynika, że właściwe władze we Włoszech i Słowenii nie 
wydały jeszcze zezwolenia na budowę planowanej linii szybkiej kolei na trasie Portogruaro -
Divača. W rzeczywistości składający petycję odnosi się tylko do negatywnej opinii jednego 
z ministerstw z 2005 r. i dotyczącej OOŚ, którą przeprowadzono w odniesieniu do jednego 
z trzech odcinków, nie zaś do zakończonych procedur wydawania zezwolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia na mocy zmienionej dyrektywy
85/337/WE2,3,4 wymagana jest obowiązkowa ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Komisja uważa, że dla całej planowanej linii kolejowej należy przeprowadzić jedną OOŚ lub 
kilka powiązanych OOŚ, które w odpowiedni sposób uwzględniają skumulowany wpływ 
różnych odcinków. Należy zauważyć, że dyrektywa OOŚ nie wymaga dokonania oceny 
kosztów i korzyści płynących z konkretnych przedsięwzięć, ani wpływu społecznego przed 
wydaniem zezwolenia na inwestycję. 

Ponadto oddziaływanie przedsięwzięcia na wszelkie obszary Natura 2000 w regionie, które 
mogłyby zostać takim oddziaływaniem objęte, powinno zostać poddane odpowiedniej ocenie 
zgodnie z przepisami art. 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG5.

                                               
1 Dz.U. L 41 z 14.02.2003, str. 26-32

2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.07.85, str. 40

3 zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 14.03.97, str. 5

4 zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/EC, Dz.U. L 156 z 25.06.03, str. 17

5 Dyrektywa Rady 92/43/EWG, Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str. 7
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W odniesieniu do „Legge Obiettivo” przeciwko Włochom wszczęta została procedura 
w sprawie naruszenia w związku z brakiem zgodności jednego z dekretów wykonawczych
z dyrektywą OOŚ. Jednak zastosowanie „Legge Obiettivo” do tego konkretnego projektu nie 
stanowi samo w sobie naruszenia prawa WE. 

Zapewnienie, by współfinansowanie sieci transeuropejskich (TEN) było zgodne z polityką 
i prawodawstwem w dziedzinie środowiska jest dla Komisji kwestią priorytetową. W marcu 
2007 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie Sieci transeuropejskich: W kierunku 
podejścia zintegrowanego1

, który zawiera powiązany dokument roboczy Komisji obejmujący
Wytyczne dotyczące TEN i kluczowego prawodawstwa środowiskowego. 

Żadne prace związane z przedmiotową linią nie są współfinansowane z funduszy 
strukturalnych czy budżetu TEN. Jednak w przeszłości z budżetu TEN współfinansowano 
dwa wstępne studia wykonalności (600 000 euro w 1997 r. i 1 000 000 euro w 2000 r.). 
Stanowiły one podstawę studium wykonalności finansowanego z budżetu programu Interreg 
IIIA, który zakończy się w 2008 r. Na mocy wieloletniego programu TEN-T na lata
2007-2013 zaplanowano współfinansowanie dla dwóch projektów przedstawionych przez 
Włochy i Słowenię przewidujących studia wykonalności w odniesieniu linii na odcinku
Ronchi-Sud – Triest oraz Triest - Divača. 

Przewidziano współfinansowanie infrastruktury intermodalnej w regionie
Friuli-Venezia-Giulia w oparciu o nowy program operacyjny funduszy strukturalnych na lata
2007-13, w tym w celu poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Ronchi dei Legionari. 

Wszystkie współfinansowane działania muszą być zgodne z prawodawstwem WE 
w dziedzinie środowiska bez względu na to, czy wspierane są z funduszy strukturalnych, czy 
też z budżetu TEN.

III. Wnioski

Proces zatwierdzania projektu nadal trwa, a Komisja w oparciu o informacje przedstawione 
w petycji nie może znaleźć żadnych dowodów naruszenia prawa WE w dziedzinie 
środowiska. Na tym etapie nie można podjąć żadnych dalszych działań.

                                               
1 COM (2007)374 z 21.03.07


