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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy az Európai Uniónak meg kell szüntetni a Lyon–Torino 
vasúti összeköttetés érdekében készített tanulmányokra és feladatokra szánt 671,8 millió eurós 
támogatást, mivel azok nincsenek összhangban az európai szabályozással. Állításuk szerint az 
olasz kormány nem tartja be a regionális és helyi hatóságokkal, illetve a polgárokkal történő 
egyeztetésre vonatkozó ígéreteit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció

A petíció benyújtói arra kérik az Európai Bizottságot, hogy fagyassza be a Lyon–Torino 
vasúti összeköttetéshez kapcsolódó tanulmányokra és munkálatokra az Európai Bizottság által 
folyósított 671,8 millió eurós támogatását. Állításuk szerint az olasz kormány nem tartja be a 
regionális hatóságokkal és a polgárokkal való nyilvános konzultációra vonatkozó ígéreteit. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban/jogi elemzés

A helyi önkormányzatok egy részének kérésére az olasz kormány 2005. december 10-én úgy 



PE421.159v01-00 2/3 CM\770939HU.doc

HU

határozott, hogy a Tanács elnökségének védnöksége alatt létrehoz egy úgynevezett „Műszaki 
Megfigyelőközpontot” (Osservatorio Valle di Susa). Ez a Megfigyelőközpont folytatta le a 
területi testületekkel való konzultáció első szakaszát. A Megfigyelőközpont szerepe az volt, 
hogy műszaki tanulmányokat készítsen a harmonizációhoz kapcsolódó aspektusokra 
vonatkozóan. A Megfigyelőközpont heti rendszerességgel tartott ülései minden érintett 
szereplőnek biztosították a lehetőséget, hogy személyes találkozás keretében, nyílt és átlátható 
feltételek között megvitassák a projekthez kapcsolódó kérdéseket.
A Megfigyelőközpont munkája (2006. december – 2008. június) egy 2008. június 29-i 
keltezésű összefoglaló dokumentum elkészítésével zárult („pracatinati megállapodás”), amely 
a „Palazzo Chigi Intézményi Kerekasztal” részére megfogalmazott ajánlás formáját öltötte. A 
dokumentum a következő főbb pontokat tartalmazta:

• a közlekedési politikára vonatkozó ajánlásokat (modális váltás, helyi és regionális 
közlekedés); az előzetes tanulmányokra, illetve az LTF (Lyon–Torino Vasúttársaság)
által kidolgozott dokumentációra vonatkozó ajánlásokat; és főleg az „európai 
menetrend” betartását biztosító intézkedések kezdeményezésére vonatkozó 
határozatot.

A 2008. július 29-én Rómában összeülő „Palazzo Chigi Intézményi Kerekasztal” jóváhagyta a 
Megfigyelőközpont következtetéseit. 

A fenti előzmények alapján a Kormány – Piemont régióval, valamint Torino polgármesterével 
és a tartománnyal egyetértésben – hangsúlyozta, hogy biztosítani kell a projekthez kapcsolódó 
valamennyi tanulmány „egységes irányítását”, valamint hogy a jelenlegi fázisban folyamatos 
konzultációt kell folytatni a helyi és területi közigazgatósági hatóságokkal. Ezen túlmenően a
CIG (Kormányközi Konferencia) felszólította az LTF-et, hogy hozza nyilvánosságra az 
Európai Bizottságnak benyújtott dokumentációt, a pracatinati megállapodásban foglalt 
hivatkozási pontok alapján. Végezetül határozat született arról, hogy a helyi önkormányzatok 
részvételével megkezdik az új Lyon-Torino vasútvonal egységesített Előzetes Tervének
(Progetto Preliminare) interdiszciplináris keretek között való kidolgozását.

A Bizottság úgy véli, hogy nincs módjában a közösségi finanszírozást a petícióban foglalt 
kérés alapján befagyasztani. Az olasz állam által benyújtott finanszírozási kérelem megfelel a 
pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek; emellett a Bizottság által a 2007-2013-as 
többéves program keretében finanszírozásra javasolt projekteket a hatályos szabályozásnak 
megfelelő és tökéletesen átlátható módon lefolytatott értékelési folyamatnak vetették alá. 

A kiválasztott projektek értékelésének és jóváhagyásának folyamatába bevont fórumok (az 
Irányító Bizottságban részt vevő tagállamok és az Európai Parlament) megfelelő konzultációt 
követően áldásukat adták a projektekre.

Mindezeken túlmenően fel kell hívni a figyelmet arra a tényre is, hogy a petíció 2008. májusi 
keltezésű, következésképpen nem vehette figyelembe a II. részben fentebb részletezett 
fejleményeket az ügyben.

Következtetés
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A Bizottság nem osztozik a petíció benyújtóinak álláspontjában. Éppen ellenkezőleg, üdvözli 
a Lyon-Torino közötti vasúti összeköttetés ügyében tapasztalt legújabb fejleményeket.


