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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0735/2008, Remo Castagnieri ja Alberto Paolo Veggio, Italian 
kansalaisia, ja 154 allekirjoittanutta Lyonin ja Torinon välisestä 
rautatieyhteydestä (Valle Susa)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että Euroopan unionin tulisi lopettaa 671,8 miljoonan euron 
rahoitus Lyonin ja Torinon väliseen rautatieyhteyteen liittyville tutkimuksille ja toimille sillä 
perusteella, että hanke ei ole Euroopan unionin lainsäädännön mukainen. Heidän mukaansa 
Italian hallitus ei noudata sopimuksia alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja kansalaisten 
kuulemisesta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät pyytävät komissiota lopettamaan 671,8 miljoonan euron rahoitus, 
jonka Euroopan komissio on myöntänyt Lyonin ja Torinon välisen uuden rautatieyhteyden 
rakentamishankkeeseen liittyvien tutkimusten ja toimien rahoittamiseksi. Heidän mukaansa
Italian hallitus ei noudata sopimuksia alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja kansalaisten 
kuulemisesta. 

Komission huomautukset vetoomuksesta/oikeudellinen arviointi

Eräiden paikallishallinnon edustajien pyynnöstä Italian hallitus päätti 10. joulukuuta 2005 
perustaa teknisen seurantakeskuksen (Osservatorio Valle di Susa), joka aloitti toimintansa 
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ministerineuvoston puheenjohtajiston alaisuudessa. Seurantakeskus aloitti aluetta koskevan 
kuulemisvaiheen. Seurantakeskuksen tehtävänä oli suorittaa teknisiä tutkimuksia 
yhdenmukaistamiseen liittyvistä näkökohdista. Seurantakeskuksen viikoittaiset kokoukset 
tarjosivat kaikille osanottajille mahdollisuuden tavata toisiaan ja keskustella hankkeeseen 
liittyvistä kysymyksistä vilpittömässä ja avoimessa ilmapiirissä. 
Seurantakeskuksen työt (joulukuu 2006–kesäkuu 2008) saatiin päätökseen, ja niistä laadittiin 
29. kesäkuuta 2008 päivätty yhteenvetoasiakirja (Praticanat-sopimus), joka annettiin 
suosituksena Italian hallituksen institutionaaliselle työryhmälle. Asiakirjan pääkohdat 
koostuvat seuraavista asioista:

• kuljetuspolitiikkaa koskevat suositukset (liikennemuotojen välinen siirtymä, 
paikalliset ja alueelliset kuljetukset) ja suositukset, jotka koskevat Lyon–Torino-
rautatieyhtiön (LTF) laatimia alustavia tutkimuksia ja aineistoa, sekä erityisesti päätös 
ryhtyä "eurooppalaisen kalenterin" mukaisiin toimiin.

Italian hallituksen institutionaalinen työryhmä, joka kokoontui 29. heinäkuuta 2008 
Roomassa, on hyväksynyt seurantakeskuksen päätelmät. 

Tältä pohjalta Italian hallitus on yhdessä Piemonten alueen, Torinon kaupunginjohtajan ja 
maakunnan kanssa painottanut sitä, että tässä vaiheessa on tarpeen ottaa käyttöön yhtenäinen 
tapa hallita hanketta koskevia tutkimuksia ja järjestää jatkuvia paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten kuulemisia.  Lisäksi hallitustenvälinen konferenssi (HVK) on saanut 
tehtäväkseen pyytää Lyon–Torino-rautatieyhtiötä ajanmukaistamaan Euroopan komissiolle 
esitettyä tapausta koskevat asiakirjat Praticanat-sopimuksen sisältämien tietojen pohjalta. 
Lisäksi on päätetty, että Lyonin ja Torinon välistä uutta rautatieyhteyttä koskevan yhtenäisen 
alustavan suunnitelman laatimiseksi tarvittavat menettelyt toteutetaan tieteidenvälisen 
yhteistyön pohjalta yhdessä työhön osallistuvan paikallishallinnon kanssa.

Komissio katsoo, että yhteisön rahoitusta ei voida lopettaa käsiteltävänä olevan vetoomuksen 
sisältämän pyynnön pohjalta. Italian hallituksen esittämä rahoitushakemus vastaa kaikkia niitä 
kriteerejä, jotka sisältyvät ehdotuspyyntöön, ja komission ehdotuksesta monivuotisen 
ohjelman 2007–2013 mukaisesti taloudellisesti tuettavien hankkeiden valintamenettelyä on 
arvioitu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja täysin avoimesti. 

Hankkeiden valintaa koskevassa arviointi- ja hyväksymisprosessissa mukana olleita tahoja on 
kuultu, ja ne ovat antaneet asiassa suostumuksensa (jäsenvaltiot hallintokomitean puitteissa ja 
Euroopan parlamentti).

Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että vetoomus on päivätty toukokuussa 2008, 
eikä siinä ole näin ollen otettu huomioon tapauksen kehittymistä sen mukaisesti, mitä yllä 
mainitussa osassa II on kuvattu.

Päätelmä

Komissio ei yhdy vetoomuksen esittäjän näkemyksiin. Komissio päinvastoin suhtautuu 
myönteisesti Lyonin ja Torinon välistä rautatieyhteyttä koskeviin viimeaikaisiin saavutuksiin.


