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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0735/2008, των Remo Castagnieri και Alberto Paolo Veggio, ιταλικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 154 υπογραφές, σχετικά με τη 
σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-Τορίνο (Valle Susa)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διακόψει τη χρηματοδότηση 
ύψους 671,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις μελέτες και τα έργα που σχετίζονται με τη 
σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-Τορίνο διότι δεν συνάδει προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Δηλώνουν ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν τιμά τις συμφωνίες περί διαβούλευσης με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους πολίτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει τη χρηματοδότηση ύψους
671,8 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο για τις μελέτες και 
τα έργα κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λυόν-Τορίνο. Ισχυρίζονται ότι η 
ιταλική κυβέρνηση δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης με τις περιφερειακές αρχές και τους πολίτες. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά / νομική ανάλυση

Στις 10 Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν αιτήματος από μερίδα των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να συγκροτήσει τεχνικό παρατηρητήριο
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(Osservatorio Valle di Susa), το οποίο συστάθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας του 
Συμβουλίου. Το εν λόγω παρατηρητήριο δρομολόγησε στάδιο διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές αρχές. Ο ρόλος του παρατηρητηρίου συνίστατο στη διεξαγωγή τεχνικών 
μελετών σχετικά με θέματα που αφορούν την εναρμόνιση. Οι εβδομαδιαίες συσκέψεις του 
παρατηρητηρίου παρείχαν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται 
και να συζητούν ζητήματα συναφή με το συγκεκριμένο έργο σε ένα ανοιχτό και διαφανές 
πλαίσιο.
Οι εργασίες του παρατηρητηρίου (Δεκέμβριος 2006 – Ιούνιος 2008) ολοκληρώθηκαν με την 
κατάρτιση συγκεφαλαιωτικού εγγράφου (συμφωνία Pracatinat) της 29ης Ιουνίου 2008, το 
οποίο αποτελεί σύσταση προς τη θεσμική ομάδα εργασίας του Palazzo Chigi. Τα κύρια 
σημεία του εν λόγω εγγράφου απαρτίζονται από:

• συστάσεις σχετικά με την πολιτική μεταφορών (μετάβαση σε άλλους τρόπους 
μεταφοράς, τοπικές και περιφερειακές μεταφορές) ή ακόμη και συστάσεις σχετικές με 
τις προκαταρτικές μελέτες και το υλικό που κατάρτισε η εταιρεία LTF (Lyon – Turin 
Ferroviaire) και, κυρίως, την απόφαση για την ανάληψη δράσης σύμφωνα με το
«ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα».

Η «θεσμική ομάδα εργασίας του Palazzo Chigi», η οποία συνεδρίασε στις 29 Ιουλίου 2008 
στη Ρώμη, επικύρωσε τα συμπεράσματα του παρατηρητηρίου. 

Επί της βάσης αυτής, η κυβέρνηση, σε συμφωνία με την περιφέρεια του Πιεμόντε, τον 
δήμαρχο και την επαρχία του Τορίνο, επεσήμανε την ανάγκη να εφαρμοστεί «ενιαία 
διαχείριση» του συνόλου των μελετών που αφορούν το εν λόγω έργο και να δρομολογηθούν, 
κατά την παρούσα φάση, συνεχείς διαβουλεύσεις με τις αρχές της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, η ΔΚΔ (Διακυβερνητική Διάσκεψη) ανέλαβε να ζητήσει από την 
εταιρεία LTF να προβεί σε ενημέρωση του φακέλου που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
βάσει των σημείων αναφοράς που περιέχονται στη συμφωνία Pracatinat. Τέλος, 
αποφασίστηκε η διεξαγωγή των διαδικασιών για την εκπόνηση ενός ενιαίου συνοπτικού 
προκαταρκτικού σχεδίου (Progetto Preliminare) για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Λυόν-
Τορίνο σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικής λογικής, με τη συνδρομή των τοπικών αρχών.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορεί να ανασταλεί βάσει του 
αιτήματος που διατυπώνεται στην παρούσα αναφορά. Η αίτηση χρηματοδότησης που 
υποβλήθηκε εκ μέρους του ιταλικού κράτους πληροί όλα τα κριτήρια που ορίζονταν στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η δε επιλογή των έργων τα οποία πρότεινε να ενισχύσει 
χρηματοδοτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος 2007-2013 
υποβλήθηκε σε διαδικασία αξιολόγησης η οποία διεξήχθη σύμφωνα προς τους ισχύοντες 
κανόνες και με απολύτως διαφανή τρόπο. 

Ακολούθησε διαβούλευση με τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης και 
έγκρισης των επιλεγμένων έργων, οι οποίοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους (εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Είναι σημαντικό να επιστηθεί επίσης η προσοχή στο γεγονός ότι η παρούσα αναφορά φέρει 
ημερομηνία του μήνα Μαΐου του 2008 και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
του φακέλου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, στο τμήμα ΙΙ.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη των αναφερόντων. Αντιθέτως, μάλιστα, εκφράζει 
την ικανοποίησή της για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση 
Λυόν-Τορίνο.


