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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0900/2007, ingiven av Giancarlo Pastorutti (italiensk medborgare), 
för Bagnaria Arsa ”NO-TAV”-kommittén och andra kommittéer som motsätter 
sig korridor 5, om invändningar mot EU:s finansiering av järnvägssträckan 
Trieste–Divača

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot EU-stödet till järnvägssträckan Trieste–Divača och anför 
särskilt att gemenskapsbestämmelserna om information och samråd med allmänheten i 
miljöfrågor (direktiv 2003/4/EG och Århuskonventionen) har åsidosatts vad gäller sträckan 
Portogruaro–Ronchi dei Legionari, att inga undersökningar utförts av den planerade 
infrastrukturens miljöpåverkan på områden av gemenskapsintresse (Gradolagunen och 
Maranolagunen i Carsoområdet) och att ingen analys gjorts av projektets kostnader och 
fördelar samt sociala inverkan i ett tättbefolkat område som redan är överbelastat av befintliga 
transportleder. Slutligen framför framställaren farhågor om att de regionala myndigheterna i 
Friuli ämnar tillämpa ”Legge Obiettivo” (rättsliga omständigheter) för att påskynda 
godkännandeförfarandet och därigenom frångå den praxis som etablerats för 
höghastighetsjärnvägen i Susadalen, där regeringen beslutade att inte tillämpa 
”Legge Obiettivo” på den italienska sträckan av järnvägen mellan Turin och Lyon.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 18 juni 2008

I. Framställningen

Framställaren invänder mot EU-stödet till järnvägssträckan Trieste–Divača och anför särskilt 
att gemenskapsbestämmelserna om information och samråd med allmänheten i miljöfrågor 
(direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation1, och Århuskonventionen) 
har åsidosatts vad gäller sträckan Portogruaro–Ronchi dei Legionari, att inga undersökningar 
utförts av den planerade infrastrukturens miljöpåverkan på områden av gemenskapsintresse 
(Gradolagunen och Maranolagunen i Carsoområdet) och att ingen analys gjorts av projektets 
kostnader och fördelar samt sociala inverkan i ett tättbefolkat område som redan är 
överbelastat av befintliga transportleder. Slutligen framför framställaren farhågor om att de 
regionala myndigheterna i Friuli ämnar tillämpa ”Legge Obiettivo” (rättsliga omständigheter)
för att påskynda godkännandeförfarandet.

Kommissionen tog del av denna framställning redan 2007 då den skickades i kopia till 
ordförande José Manuel Barroso och till kommissionsledamöterna Jacques Barrot och 
Stavros Dimas. Ett svar skickades till framställaren den 1 oktober 2007 från kommissionens 
generaldirektorat för miljö.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Att döma av den information som har lämnats tycks de behöriga myndigheterna i Italien och 
Slovenien ännu inte ha gett tillstånd till den föreslagna höghastighetsjärnvägslinjen. 
Framställaren hänvisar enbart till det negativa yttrandet 2005 från ett enda ministerium om en 
miljökonsekvensbedömning som utförts för en av de tre sträckorna och inte till slutsatsen från 
godkännandeförfarandena.

För detta projekt krävs en obligatorisk miljökonsekvensbedömning enligt direktiv 85/337/EG 
i dess senaste lydelse2,3,4. Kommissionen anser att en enda miljökonsekvensbedömning, eller 
tydligt sammankopplade miljökonsekvensbedömningar där de sammantagna effekterna av 
olika sträckor vederbörligen beaktas, i princip måste utföras för hela den föreslagna 
järnvägslinjen. Det är under alla omständigheter viktigt att påpeka att direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar inte kräver någon bedömning av kostnaderna för och fördelarna 
med ett visst projekt och inte heller att de sociala konsekvenserna ska bedömas innan tillstånd 
ges.

Vidare måste projektets effekter på alla Natura 2000-områden i regionen som sannolikt kan 
påverkas bedömas i enlighet med artikel 6 i habitatdirektivet 92/43/EEG.5

När det gäller ”Legge Obiettivo” har en överträdelsetalan inletts mot Italien avseende 
bristande överensstämmelse av en av dess genomförandedekret med direktivet om 

                                               
1 EGT L 41, 14.2.2003, s. 26–32.
2 Rådets direktiv 85/337/EEG, EGT L 175, 05.07.85, s. 40,
3 ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG, EGT L 73, 14.03.97, s. 5,
4 ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG, EGT L 156, 25.06.03, s. 17.
5 Rådets direktiv 92/43/EEG, EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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miljökonsekvensbedömningar. Tillämpningen av ”Legge Obiettivo” på konkreta projekt utgör 
dock inte i sig en överträdelse av EG-rätten.
Att garantera att samfinansieringen av transeuropeiska nät (TEN) är förenlig med 
miljölagstiftningen och miljöpolitiken är en fråga av högsta prioritet för kommissionen. I 
mars 2007 offentliggjorde kommissionen meddelandet De transeuropeiska näten: mot en 
samordnad strategi1 med ett tillhörande arbetsdokument från kommissionen som innehåller 
en vägledning till TEN och den viktigaste miljölagstiftningen.

Det har inte förekommit någon samfinansiering för något arbete i samband med denna linje 
från strukturfonderna eller TEN-budgeten. Två förstudier om genomförbarheten har dock 
tidigare samfinansieras från TEN-budgeten (600 000 euro 1997 och 1 000 000 euro 2000) 
som bildade underlag till en genomförbarhetsstudie som finansieras från Interreg 
IIIA-budgeten och som ska avslutas under 2008. Inom ramen för det fleråriga 
TEN-T-programmet för perioden 2007–2013 planeras samfinansiering för två projekt som 
lagts fram av Italien och Slovenien, som planerar genomförbarhetsstudier för linjen mellan 
Ronchi–Sud och Trieste och för linjen mellan Trieste och Divača.

Det finns planer på att samfinansiera intermodala infrastrukturer i området 
Friuli-Venezia-Giulia via dess nya operativa strukturfondsprogram för 2007–2013, inbegripet 
infrastruktur för att förbättra järnvägsanläggningar i Ronchi dei Legionari.

Alla samfinansierade verksamheter, oavsett om de stöds genom strukturfonderna eller 
TEN-budgeten, måste uppfylla bestämmelserna i EG:s miljölagstiftning.

III. Slutsats

Eftersom godkännandeprocessen pågår för projektet och kommissionen inte kan finna något 
bevis för en överträdelse av EG:s miljölagstiftning när det gäller de omständigheter som 
anförs i framställningen kan inga ytterligare åtgärder vidtas i detta skede.

                                               
1 KOM(07)374, 21.03.07.


