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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 0735/2008, внесена от Remo Castagnieri [и] Alberto Paolo Veggio, с 
италианско гражданство, подкрепена от 154 подписа, относно железопътна 
връзка Лион – Торино (Valle di Susa)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията считат, че Европейският съюз следва да спре отпуснати от 
него средства в размер на 671,8 милиона евро, предназначени за проучване и дейности 
във връзка с изграждане на железопътна връзка Лион – Торино, поради противоречие с 
европейското законодателство. Те посочват, че италианското правителство не спазва 
ангажимента си да се допита до регионалните и местни органи и до гражданите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

„Петицията

Вносителите искат от Европейската комисия да преустанови финансирането в размер 
на 671,8 милиона евро за проекта за проучване и дейности във връзка с изграждането на 
новата железопътна линия Лион – Торино. Те твърдят, че италианското правителство 
не спазва ангажимента си за публично допитване до регионалните органи и до 
гражданите.

Коментар на Комисията относно петицията/правния анализ

По искане на органите на местно самоуправление италианското правителство реши на 
10 декември 2005 г. да създаде техническа обсерватория (Osservatorio Valle di Susa), 
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която е учредена под патронажа на Председателството на Съвета. Тази обсерватория 
започна допитване до гражданите. Ролята на обсерваторията е да извърши технически 
проучвания на аспектите, свързани с хармонизирането. Ежеседмичните събрания на 
обсерваторията дадоха възможност на всички засегнати граждани да се срещнат и да 
обсъждат свързаните с проекта въпроси в условия на откритост и прозрачност.
Дейностите на обсерваторията (декември 2006 – юни 2008 г.) приключиха с 
изготвянето на обобщителен доклад (Споразумението от Pracatinat) от 29 юни 2008 г., 
който представлява препоръка за институционалната кръгла маса в Palazzo Chigi. 
Основните моменти в този документ са :

• препоръки относно политиката на транспорта (алтернативен транспорт, местен и 
регионален транспорт), както и препоръки относно предварителните проучвания 
и железопътния състав, изготвени от LTF (Железопътна линия Лион–Торино) и 
най-вече решението за предприемане на действия съобразено с „европейския 
график“.

Институционалната кръгла маса от Palazzo Chigi („Tavolo instituzionale di Palazzo 
Chigi“), проведена на 29 юли 2008 в Рим, одобри заключенията на обсерваторията. 

На това основание правителството, със съгласието на област Пиемонт, кмета на Торино 
и провинция Торино, подчерта необходимостта да се въведе „единно управление“ на 
всички проучвания по проекта и да се осъществи постоянно допитване до местните и 
териториални административни органи в рамките на тази фаза от проекта. Освен това,
беше възложено на Междуправителствената конференция да изиска от LTF 
актуализирането на представеното на Европейската комисия досие на базата на 
основните точки, заложени в Споразумението от Pracatinat. На последно място, беше
решено процедурите по изготвяне на единен общ предварителен проект (Progetto 
Preliminare) на новата железопътна връзка Лион–Торино да бъдат осъществени в 
рамките на една интердисциплинарна логика със съдействието на органите на местно 
самоуправление.

Комисията счита, че финансирането от страна на Общността не може да бъде спряно 
въз основа на внесената петиция. Искането за финансиране, внесено от италианската 
държава, отговаря на всички критерии, заложени в поканата за представяне на
предложения, като подборът на проектите, по които Комисията е предложила да окаже 
финансова помощ в рамките на дългосрочната програма 2007–2013 г., е бил предмет на 
напълно прозрачно оценяване, проведено съобразно приложимата нормативна уредба. 

Инстанциите, които участват в процеса на оценка и одобряване на подбора, са 
получили запитване и са дали своето съгласие (държавите–членки в рамките на 
Управителния комитет и Европейския парламент).

В допълнение, е важно да бъде обърнато внимание на това, че петицията е внесена през 
май 2008 г. и поради тази причина, тя не взема предвид развитието на случая, както е 
описано по-горе в част II от съобщението.

Заключение
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Комисията не споделя гледната точка на вносителя, дори напротив, тя е удовлетворена 
от напредъка по железопътната връзка Лион–Торино.“


