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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0735/2008 af Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio, italiensk 
statsborger, og 154 medunderskrivere, om jernbaneforbindelsen mellem Lyon og 
Torino (Susadalen)

1. Sammendrag

Andragerne mener, at Den Europæiske Union bør stoppe sin finansiering på 671,8 mio. euro 
af undersøgelser og aktiviteter i forbindelse med jernbaneforbindelsen mellem Lyon og 
Torino med den begrundelse, at den er uforenelig med EU-lovgivningen. De siger, at den 
italienske regering ikke overholder aftaler om at konsultere regionale og lokale myndigheder 
og borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andragerne anmoder Kommissionen om at stoppe sin finansiering på 671,8 mio. euro af 
undersøgelser og aktiviteter i forbindelse med etableringen af den nye jernbaneforbindelse 
mellem Lyon og Torino. De hævder, at den italienske regering ikke overholder aftalerne om 
at konsultere de regionale myndigheder og borgerne.

Kommissionens bemærkninger til andragendet/den juridiske analyse

På foranledning af en del af de lokale myndigheder besluttede den italienske regering den 10. 
december 2005 at etablere et teknisk observatorium (Osservatorio Valle di Susa), der blev 
opført i rådsformandskabets regi.  Dette observatorium indledte en fase, hvor området blev 
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hørt. Observatoriets rolle var at udføre tekniske undersøgelser af aspekter med forbindelse til 
harmonisering. Observatoriets ugentlige møder gav alle de implicerede parter mulighed for at 
mødes og drøfte spørgsmål med tilknytning til projektet i en åben og gennemsigtig ramme.

Observatoriets arbejde (december 2006 til juni 2008) sluttede med udfærdigelsen af et 
sammenfattende dokument (Pracatinataftalen) dateret den 29. juni 2008, som er en anbefaling 
til den italienske regerings institutionelle ekspertgruppe. De vigtigste punkter i dette 
dokument består af:

• anbefalinger vedrørende transportpolitikken (modalskift, lokal og regional transport) eller 
endog anbefalinger vedrørende de indledende undersøgelser og udstyret fra LTF (Lyon-
Turin Ferroviaire) og især beslutningen om at træffe foranstaltninger under hensyntagen 
til "EU's kalender".

Den italienske regerings institutionelle ekspertgruppe, der afholdt møde den 29. juli 2008 i 
Rom, godkendte observatoriets konklusioner.

På dette grundlag understregede regeringen i samråd med Piemonteregionen, borgmesteren og 
Torinoprovinsen, at det var nødvendigt at vedtage en "samlet styring" af alle projektets 
undersøgelser og foretage en vedvarende høring af de lokale og territoriale myndigheder i 
denne fase. Desuden har regeringskonferencen fået pålagt at anmode LTF om at ajourføre de 
sagsakter, som Kommissionen har fået forelagt, på grundlag af de referencepunkter, der er 
indeholdt i Pracatinataftalen. Endelig blev det besluttet at anvende en tværfaglig tilgang til 
procedurerne for udarbejdelsen af et foreløbigt samlet projekt for den nye forbindelse mellem 
Lyon og Torino i samarbejde med de lokale myndigheder.

Kommissionen finder, at fællesskabsfinansieringen ikke kan blokeres på grundlag af det krav, 
der er indeholdt i andragendet. Den italienske stats ansøgning om finansiering opfylder alle de 
kriterier, som var angivet i indkaldelsen af forslag. Udvælgelsen af projekter, som 
Kommissionen har tilbudt at støtte økonomisk inden for rammerne af det flerårige program 
2007-2013, har været genstand for en fuldstændig gennemsigtig vurdering, som er foretaget 
med respekt for de gældende regler.

De instanser, der har været involveret i vurderings- og godkendelsesprocessen i forbindelse 
med udvælgelsen, er blevet hørt og har givet deres samtykke (medlemsstaterne inden for 
rammerne af forvaltningsudvalget og Europa-Parlamentet).

Desuden er det vigtigt at gøre opmærksom på, at andragendet er dateret i maj 2008 og derfor 
ikke tager højde for sagens udvikling, som beskrevet i del II ovenfor.

Konklusion

Kommissionen deler ikke andragerens synspunkt. Tværtimod glæder den sig over de seneste 
fremskridt vedrørende jernbaneforbindelsen mellem Lyon og Torino."


