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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0900/2007, adresată de Giancarlo Pastorutti, de naţionalitate 
italiană, în numele comitetului Bagnaria Arsa „NO-TAV” şi al altor comitete 
în opoziţie cu Coridorul 5, privind obiecţii în ceea ce priveşte finanţarea 
europeană pentru axa de cale ferată Trieste-Divača

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul ridică obiecţii faţă de finanţarea cu fonduri europene a axei de cale ferată Trieste-
Divača, afirmând în special faptul că a fost încălcată legislaţia comunitară privind informarea 
şi consultarea publică pe probleme de mediu (Directiva 2003/4/CE şi Convenţia Aarhus) 
privind tronsonul Portogruaro-Ronchi dei Legionari, că nu s-au realizat studii referitoare la 
impactul de mediu al infrastructurii proiectate asupra siturilor de importanţă comunitară 
(Grado şi Marano Lagoons în zona Carso) şi că nu s-au efectuat analize pentru raportul cost -
beneficiu şi impactul social al proiectului asupra unei zone cu densitate mare a populaţiei, 
deja aglomerată de rutele de transport existente. În final, petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că autorităţile din regiunea Friuli intenţionează să pună în aplicare „dreptul 
obiectiv” pentru a urgenta procedura de aprobare, pornind astfel de la precedentul stabilit în 
ceea ce priveşte calea ferată de mare viteză Susa Valley, în legătură cu care guvernul a decis 
neaplicarea dreptului obiectiv pe secţiunea italiană a căii ferate Torino-Lyon.

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 16 februarie 2008. Se solicită informaţii Comisiei [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iunie 2008

I.  Petiţia

Petiţionarul ridică obiecţii faţă de finanţarea cu fonduri europene a axei de cale ferată Trieste-
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Divača, afirmând în special faptul că a fost încălcată legislaţia comunitară privind informarea 
şi consultarea publică pe probleme de mediu (Directiva 2003/4/CE, privind accesul public la 
informaţiile despre mediu1, şi Convenţia Aarhus) privind tronsonul Portogruaro-Ronchi dei 
Legionari, că nu s-au realizat studii referitoare la impactul de mediu al infrastructurii 
proiectate asupra siturilor de importanţă comunitară (Grado şi Marano Lagoons în zona 
Carso) şi că nu s-au efectuat analize pentru raportul cost - beneficiu şi impactul social al 
proiectului asupra unei zone cu densitate mare a populaţiei, deja aglomerată de rutele de 
transport existente. În final, petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
autorităţile din regiunea Friuli intenţionează să pună în aplicare „dreptul obiectiv” pentru a 
urgenta procedura de aprobare.  

Comisia a examinat deja această petiţie în 2007, astfel cum a fost trimisă preşedintelui 
Barroso, precum şi comisarilor Barrot şi Dimas. La 1 octombrie 2007 s-a transmis un răspuns 
petiţionarului din partea directorului general al DG Mediu a Comisiei Europene. 

II.  Comentariile Comisiei asupra petiţiei 

Din informaţiile oferite, se pare că nu s-a acordat încă aprobarea de dezvoltare pentru linia de 
cale ferată de mare viteză propusă Portogruaro-Divača de către autorităţile competente din 
Italia şi Slovenia. Într-adevăr, petiţionarul face trimitere doar la avizul negativ exprimat de un 
singur minister în 2005 privind EIA efectuată pentru unul dintre cele trei tronsoane, şi nu la 
concluzia procedurilor de autorizare.

Pentru acest proiect este necesară o evaluare a impactului asupra mediului (EIA), conform 
Directivei 85/337/CE astfel cum a fost modificată2,3,4. Comisia este de părere că ar trebui să se 
efectueze o singură EIA, sau mai multe EIA clar corelate, care să ia în considerare efectele 
cumulative asupra diverselor tronsoane de-a lungul întregii linii de cale ferată propuse. În 
orice caz, trebuie să se observe că Directiva EIA nu solicită o evaluare a costurilor şi 
beneficiilor anumitor proiecte, nici nu solicită să se evalueze impacturile sociale înainte de 
acordarea aprobării de dezvoltare.

Mai mult, efectele proiectului asupra oricăror situri Natura 2000 din regiune care ar putea fi 
afectate vor trebui evaluate în mod corespunzător conform prevederilor articolului 6 din
Directiva Habitate 92/43/CEE5.

În ceea ce priveşte „Legge Obiettivo”, împotriva Italiei a fost deschisă o procedură de 
încălcare a dreptului comunitar în legătură cu neconformitatea cu Directiva EIA a unuia dintre 
decretele sale de punere în aplicare. Cu toate acestea, aplicarea „Legge Obiettivo” la anumite 

                                               
1 JO L 41, 14.2.2003, p. 26-32

2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175 5.7.85, p.40

3 modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului, JO L 73, 14.3.97, p.5

4 modificată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, JO L 156, 25.6.03, p.17

5 Directiva 92/43/CEE a Consiliului, JO L 206, 22.7.1992, p.7
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proiecte nu constituie în sine o încălcare a legislaţiei CE. 

Asigurarea faptului că cofinanţarea Reţelelor transeuropene (RTE) este compatibilă cu 
legislaţia şi politica de mediu reprezintă o problemă de înaltă prioritate pentru Comisie. În 
martie 2007, Comisia a publicat o comunicare privind  Reţelele transeuropene: Spre o 
abordare integrată1 care cuprinde un document de lucru al serviciilor Comisiei asociat 
comunicării, inclusiv un Ghid al RTE-urilor şi legislaţia cheie în domeniul mediului. 

Nu a existat nicio cofinanţare pentru lucrări legate de acest tronson din partea Fondurilor 
Structurale sau a bugetului RTE. Totuşi, în trecut au fost cofinanţate două studii de pre-
fezabilitate de la bugetul RTE-urilor (600 000 EUR în 1997 şi 1 000 000 EUR în 2000) care 
au servit ca bază pentru un studiu de fezabilitate finanţat de la bugetul Interreg IIIA care ar 
trebui să se încheie în 2008. În cadrul programului multianual RTE-T 2007-2013 se prevede 
cofinanţare pentru două proiecte prezentate de Italia şi Slovenia care prevăd studii de 
fezabilitate pentru tronsonul dintre Ronchi-Sud şi Trieste şi pentru tronsonul dintre Trieste şi
Divača. 

Se prevede cofinanţarea infrastructurilor intermodale din regiunea Friuli-Venezia-Giulia prin 
noul lor program operaţional de Fonduri Structurale, inclusiv cele de îmbunătăţire a 
instalaţiilor feroviare în Ronchi dei Legionari. 

Toate operaţiunile cofinanţate, fie că sunt susţinute prin Fonduri Structurale, fie de la bugetul 
RTE-urilor, trebuie să respecte legislaţia CE în domeniul mediului.

III.  Concluzii

Deoarece procesul de aprobare a proiectului este încă în desfăşurare şi Comisia nu poate 
identifica nicio dovadă a vreunei încălcări a legislaţiei CE în domeniul mediului pe baza 
elementelor prezentate în petiţie, în această fază nu se poate face niciun demers suplimentar. 

                                               
1 COM (07)374, 21.03.07


