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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0735/2008, ippreżentata minn Remo Castagnieri u Alberto Paolo 
Veggio, ta’ nazzjonalità Taljana, u li turi 154 firma, dwar linja ferrovjarja li 
tgħaqqad lil Lyon u Turin (Valle Susa)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petitizjonanti huma tal-opinjoni li l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf il-finanzjament ta’ 
EUR 671.8 miljun għal studji u attivitajiet marbutin mal-linja ferrovjarja bejn Lyon u Turin, 
għax huwa inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Jiddikjaraw li l-gvern Taljan mhuwiex 
jonora l-ftehimiet li jikkonsulta lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, kif ukoll liċ-ċittadini.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

"Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex twaqqaf il-finanzjament ta’ EUR 671.8
miljun li hija talloka għall-proġett ta’ studji u attivitajiet għall-bini tal-linja ferrovjarja l-ġdida 
bejn Lyon u Turin. Huma jsostnu li l-gvern Taljan mhuwiex jonora l-impenji meħuda b’rabta 
mal-konsultazzjoni pubblika reġjonali u maċ-ċittadini. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni/l-analiżi ġuridika

Fuq talba ta’ parti mill-awtoritajiet lokali, il-gvern Taljan iddeċieda, fl-10 ta’ Diċembru 2005, 
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li jistabbilixxi Osservatorju tekniku (Osservatorio Valle di Susa) li ġie stabbilit taħt l-awspiċju 
tal-Presidenza tal-Kunsill. Dan l-Osservatorju ta bidu għal fażi ta’ konsultazzjoni mat-
territorju. L-irwol tal-Osservatorju kien li jagħmel studji tekniċi dwar l-aspetti relatati mal-
armonizzazzjoni. Il-laqgħat ta’ kull ġimgħa tal-Osservatorju kienu joffru lill-partijiet kollha 
kkonċernati l-possibilità li jiltaqgħu u jiddiskutu ċerti kwistjonijiet marbutin mal-proġett 
f’kuntest miftuħ u trasparenti.
Ix-xogħlijiet tal-Osservatorju (Diċembru 2006 – Ġunju 2008) ġew konklużi bit-tfassil ta’
rapport ta’ sinteżi (il-Ftehima ta’ Pracatinat) fid-29 ta’ Ġunju 2008, li jikkostitwixxi 
rakkomandazzjoni lill-Kunsill tal-Ministri ta’ Palazzo Chigi. Il-punti prinċipali ta’ dan id-
dokument huma magħmulin minn:

• rakkomandazzjonijiet marbutin mal-politika tat-trasport (trasferiment modali, trasport 
lokali u reġjonali), kif ukoll minn rakkomandazzjonijiet marbutin mal-istudji 
preliminari u l-materjal żviluppat mil-linja ferrovjarja bejn Lyon u Turin, u fuq kollox 
mid-deċiżjoni li jittieħdu azzjonijiet f’konformità mal-"kalendarju Ewropew".

Il-Kunsill tal-Ministri ta’ Palazzo Chigi, li ltaqa’ fid-29 ta’ Lulju 2008 f’Ruma, approva l-
konklużjonijiet tal-Osservatorju. 

Abbażi ta’ dan, il-Gvern, bi ftehim mar-reġjun tal-Piemonte, is-sindku u l-provinċja ta’ Turin, 
enfasizza l-ħtieġa li tiġi adottata “governanza unitarja” għall-istudji kollha tal-proġett u li ssir
konsultazzjoni kontinwa mal-amministrazzjonijiet lokali u territorjali f’din il-fażi.  Barra minn 
hekk, il-KIG (Konferenza Intergovernattiva) kienet inkarigata li titlob lil-linja ferrovjarja bejn 
Lyon u Turin biex taġġorna l-każ imressaq quddiem il-Kummissjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
punti ta’ referenza li jinsabu fil-Ftehima ta’ Pracatinat. Fl-aħħar nett, ġie deċiż li l-proċeduri 
għat-tfassil ta’ sommarju preliminari (Progetto Preliminare) unitarju tal-linja ferrovjarja ġdida 
bejn Lyon u Turin għandhom jsiru b’mod interdixxiplinari, bis-sehem tal-awtoritajiet lokali.

Il-Kummissjoni tqis li l-finanzjament Komunitarju ma jistax jitwaqqaf fuq il-bażi tat-talba tal-
petizzjoni msemmija. It-talba għall-finanzjament imressqa mill-Istat Taljan tkopri l-kriterji 
kollha mniżżla fis-sejħa għall-offerta, l-għażla ta’ proġetti li l-Kummissjoni pproponiet li 
tappoġġa finanzjarjament fil-qafas tal-programm pluriannwali 2007-2013 kienet suġġetta għal
evalwazzjoni li saret f’konformità mar-regoli fis-seħħ u li kienet kompletament trasparenti. 

L-awtoritajiet involuti fil-proċess ta’ evalwazzjoni u approvazzjoni tal-għażla ġew 
ikkonsultati u wrew il-qbil tagħhom (l-Istati Membri fl-ambitu tal-Kumitat Amministrattiv 
tal-Parlament Ewropew).

Barra minn hekk, huwa importanti li tinġibed attenzjoni għall-fatt li l-petizzjoni tmur lura 
għax-xahar ta’ Mejju tal-2008, u għaldaqstant ma tikkunsidrax l-iżviluppi tal-każ, deskritti fit-
tieni parti hawn fuq.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-perspettiva tal-petizzjonant. Għall-kuntrarju, hija tifraħ bl-
aħħar progressi li jirrigwardaw il-linja ferrovjarja bejn Lyon u Turin."


