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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0735/2008, ingediend door Remo Castagnieri Alberto Paolo 
Veggio (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 154 medeondertekenaars, over de 
spoorwegverbinding Lyon-Turijn (Valle Susa)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van opvatting dat de Europese Unie de financiering, met 671,8 miljoen euro, 
voor studies en werkzaamheden ten behoeve van de treinverbinding Lyon-Turijn moet 
stopzetten, omdat zij niet in overeenstemming is met de Europese wetgeving. Zij stellen dat 
de Italiaanse regering afspraken met betrekking tot overleg met regionale en plaatselijke 
autoriteiten alsmede burgers niet naleeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2008. De Commissie is verzocht informatie te 
verstrekken (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift

De indieners vragen de Europese Commissie de door haar toegezegde financiering van 671,8 
miljoen euro voor studies en werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe treinverbinding 
Lyon-Turijn stop te zetten. Zij stellen dat de Italiaanse regering afspraken met betrekking tot 
overleg met regionale autoriteiten alsmede burgers niet naleeft.

Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift/de juridische analyse

Op verzoek van meerdere plaatselijke overheden heeft de Italiaanse regering op 10 december 
2005 besloten een technisch waarnemingscentrum (Osservatorio Valle di Susa) onder het 
patronaat van de minister-president in het leven te roepen. Dit waarnemingscentrum is 
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begonnen met een fase van raadpleging van de plaatselijke bevolking. Het was de taak van het 
waarnemingscentrum om technisch onderzoek naar verschillende gevolgen van de 
harmonisatie te verrichten. Het waarnemingscentrum heeft iedere week vergaderd, waardoor 
alle betrokken personen en organisaties de kans hebben gekregen om elkaar te ontmoeten en 
in een open en transparante context vragen in verband met het project te bespreken. De 
werkzaamheden van het waarnemingscentrum (december 2006 – juni 2008) hebben geleid tot 
de opstelling van een slotdocument (de overeenkomst van Pracatinat) van 29 juni 2008, dat 
een aanbeveling aan de “Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi” is. De hoofdpunten van dit
document zijn:

• aanbevelingen inzake het vervoersbeleid (modal shift, plaatselijk en regionaal vervoer) 
en aanbevelingen inzake voorlopig onderzoek en de voorstellen van LTF (Lyon –
Turin Ferroviaire), maar vooral het besluit om rekening houdende met de “Europese 
kalender” acties te ondernemen.

De “Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi” heeft de conclusies van het waarnemingscentrum 
tijdens zijn vergadering op 29 juli 2008 in Rome bevestigd.

Op die grondslag, en met de goedkeuring van de regio Piemonte, van de burgemeester van 
Turijn en van de provincie Turijn heeft de regering onderstreept dat er voor al het onderzoek 
in verband met dit project een “gecentraliseerd bestuur” moet komen, en dat er in die fase 
permanent overleg moet worden gepleegd met de plaatselijke en territoriale overheden.
Bovendien is de IGC (Intergouvernementele Conferentie) gevraagd LTF te verzoeken om het 
aan de Europese Commissie voorgelegde dossier te actualiseren, rekening houdende met de 
inhoud van de overeenkomst van Pracatinat. Tot slot is besloten dat bij de procedures voor het
opstellen van één enkel beknopt voorontwerp (Progetto Preliminare) voor de nieuwe lijn 
Lyon-Turijn interdisciplinair dient te worden samengewerkt, ook met de plaatselijke 
overheden.

De Commissie is van menig dat de financiering door de Gemeenschap niet kan worden 
geblokkeerd op basis van de inhoud van het onderhavige verzoekschrift. Het door Italië 
ingediende verzoek tot financiering voldoet aan alle criteria in de oproep tot het indienen van 
voorstellen, en de selectie van de projecten die de Commissie heeft voorgedragen voor 
financiële ondersteuning in het kader van het meerjarenprogramma 2007-2013 is volgens de 
geldende regels en in alle openheid geëvalueerd.

De bij de evaluatie en de goedkeuring van de selectie betrokken instanties (de lidstaten in het 
kader van het beheerscomité, en het Europees Parlement) zijn geraadpleegd en hebben hun 
instemming verleend.

Bovendien moet erop worden gewezen dat het verzoekschrift dateert van mei 2008, en dus 
geen rekening houdt met de in deel II hieronder beschreven ontwikkeling van het dossier.

Conclusie

De Commissie deelt het standpunt van de indiener niet. Integendeel, ze is verheugd over de 
meest recente vooruitgang die is geboekt bij de bouw van de treinverbinding Lyon-Turijn.


