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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0735/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Remo 
Castagnieri Alberto Paolo Veggio un kam pievienoti 154 paraksti, par Lionas–
Turīnas dzelzceļa līniju (Valle Susa)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāatsauc tās finansējums 
EUR 671,8 miljonu apmērā pētījumiem un darbībām saistībā ar Lionas–Turīnas dzelzceļa 
līniju, kuras izbūve neatbilst Eiropas tiesību aktiem. Iesniedzēji apgalvo, ka Itālijas valdība 
nepilda vienošanos par apspriešanos ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm un 
iedzīvotājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Komisiju pārtraukt finansējumu EUR 671,8 miljonu 
apmērā, ko tā piešķīrusi pētījumiem un darbībām jaunās dzelzceļa līnijas Liona–Turīna 
būvniecībai. Viņi apgalvo, ka Itālijas valdība nepilda saistības attiecībā uz publisko 
apspriešanu reģionālā līmenī un ar pilsoņiem. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu/ juridiskā analīze

Pēc dažu vietējo pašvaldību lūguma Itālijas valdība 2005. gada 10. decembrī nolēma ieviest 
Tehniskās uzraudzības iestādi (Osservatorio Valle di Susa), kas tika izveidota Padomes 
prezidentūras vadībā. Šī uzraudzības iestāde uzsāka konsultēšanas posmu teritorijā. 



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

LV                          Ārējais tulkojums

Uzraudzības iestādes loma bija veikt tehniskos pētījumus par aspektiem, kas saistīti ar 
saskaņošanu. Uzraudzības iestādes iknedēļas sanāksmes sniedza iespēju visiem iesaistītajiem 
cilvēkiem tikties un apspriest ar projektu saistītos jautājumus atvērtā un pārredzamā veidā. 
Uzraudzības iestādes darbi (2006. gada decembris–2008. gada jūnijs) noslēdzās, 2008. gada 
29. jūnijā ieviešot kopsavilkuma dokumentu (Pracatinat nolīgums), kas veido ieteikumu 
Palazzo Chigi iestāžu vadībai (Table Institutionnelle de Palazzo Chigi). Galvenos šī 
dokumenta punktus veido:

• ieteikumi par transporta politiku (transporta veida maiņa, vietējais un reģionālais 
transports) vai arī ieteikumi par iepriekšējiem pētījumiem un LTF (Lionas–Turīnas 
dzelzceļš) sagatavoto materiālu, un galvenokārt lēmumu uzsākt darbības, ievērojot 
„Eiropas grafiku”.

„Table Institutionnelle de Palazzo Chigi” 2008. gada 29. jūlija sanāksmē Romā apstiprināja 
uzraudzības iestādes secinājumus. 

Valdība, pamatojoties uz iepriekš minēto un vienojoties ar Piémont reģionu, mēru un Turīnas 
provinci, ir uzsvērusi nepieciešamību pieņemt visu projekta pētījumu „vienotu pārvaldību” un 
veikt nepārtrauktu vietējo un teritoriālo pārvalžu konsultēšanu šajā stadijā. Turklāt 
Starpvaldību konferencei (SVK) bija uzticēts lūgt LTF atjaunināt Eiropas Komisijai iesniegtos 
dokumentus, pamatojoties uz Pracatinat nolīgumā iekļautajiem atsauces punktiem. 
Visbeidzot tika nolemts, ka procedūras saistībā ar jaunās līnijas Liona–Turīna vienota 
provizoriska apkopojošā projekta (Progetto Preliminare) izveidošanu jāuzsāk starp nozarēm 
ar vietējo pašvaldību konkursu. 

Komisija uzskata, ka Kopienas finansējums nevar tikt apturēts, pamatojoties uz šajā 
lūgumrakstā izteikto prasību. Itālijas valsts iesniegtais finansējuma pieprasījums atbilst visiem 
kritērijiem, kas bija minēti uzaicinājumā iesniegt pieteikumus, par projektu izraudzīšanos, 
kurus Komisija daudzgadu programmas 2007.–2013. gadam ietvaros ierosinājusi finansiāli 
atbalstīt, ir veikts novērtējums — pilnīgi pārredzami un ievērojot spēkā esošos noteikumus. 

Izraudzīšanās novērtējuma un apstiprināšanas procesā iesaistītās iestādes ir tikušas konsultētas 
un devušas savu piekrišanu (dalībvalstis Pārvaldības komitejas ietvaros un Eiropas 
Parlaments).

Turklāt ir svarīgi vērst uzmanību uz to, ka lūgumraksts reģistrēts 2008. gada maijā un tādējādi 
tajā nav ņemts vērā dokumentu novērtējums, kas iepriekš aprakstīts 2. daļā.

Secinājumi

Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēju viedoklim. Gluži pretēji — tā atzinīgi vērtē 
pēdējos sasniegumus attiecībā uz dzelzceļa līniju Liona–Turīna.


