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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0735/2008, którą złożyli Remo Castagnieri i Alberto Paolo Veggio 
(Włochy), z 154 podpisami, w sprawie połączenia kolejowego Lion-Turyn (Valle 
Susa)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważają, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie 
w wysokości 671,8 mln euro obejmujące opracowania i działania związane z połączeniem 
kolejowym Lion-Turyn, ponieważ nie jest ono zgodne z prawodawstwem europejskim. 
Twierdzą oni, że rząd włoski nie przestrzega ustaleń odnoszących się do konsultacji 
z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz z obywatelami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję zwracają się do Komisji Europejskiej o wstrzymanie finansowania 
w wysokości 671,8 mln euro przyznanego przez Komisję Europejską na realizację projektu 
badań i robót związanych z budową nowego połączenia kolejowego Lyon-Turyn. Twierdzą, 
że rząd włoski nie wypełnia zobowiązań dotyczących regionalnych konsultacji publicznych 
i konsultacji publicznych z obywatelami.

Uwagi Komisji dotyczące petycji/analiza prawna

Na wniosek części samorządów lokalnych 10 grudnia 2005 r. rząd włoski podjął decyzję 
o uruchomieniu obserwatorium technicznego (Osservatorio Valle di Susa), które zostało 
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utworzone pod egidą prezydencji Rady. Obserwatorium to rozpoczęło etap konsultacji ze 
zbiorowościami terytorialnymi. Zadaniem obserwatorium było wykonywanie badań 
technicznych dotyczących aspektów związanych z harmonizacją. Cotygodniowe posiedzenia 
obserwatorium dawały wszystkim zaangażowanym podmiotom możliwość spotkania 
i omówienia kwestii związanych z projektem w warunkach otwartości i przejrzystości.
Zwieńczeniem prac obserwatorium (grudzień 2006 r. – czerwiec 2008 r.) było sporządzenie 
opracowania syntetycznego z dnia 29 czerwca 2008 r. (Accordo di Pracatinat), które zawiera 
zalecenia dla Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi. Główne punkty tego dokumentu to:

• zalecenia dotyczące polityki transportowej (zmiany w wyborze środków transportu, 
transport lokalny i regionalny) oraz zalecenia dotyczące wstępnych badań i materiału 
opracowanego przez LTF (Lyon – Turin Ferroviaire), a przede wszystkim decyzja 
o podjęciu działań w poszanowaniu „harmonogramu europejskiego”.

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2008 r. w Rzymie Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi 
zatwierdził wnioski obserwatorium.

Na tej podstawie rząd, w porozumieniu z regionem Piemont, burmistrzem Turynu i prowincją 
Turyn, podkreślił konieczność przyjęcia „jednolitego sposobu zarządzania” wszystkimi
badaniami związanymi z projektem i prowadzenia na tym etapie stałych konsultacji 
z administracją lokalną i terytorialną. Co więcej, konferencja międzyrządowa miała za 
zadanie zwrócić się do LTF o aktualizację dokumentów przedstawionych Komisji 
Europejskiej na podstawie wytycznych zawartych w Accordo di Pracatinat. Postanowiono 
wreszcie, że procedury sporządzania wstępnego jednolitego projektu sumarycznego (Progetto 
Preliminare) nowego połączenia Lyon-Turyn zostaną wdrożone zgodnie z podejściem 
interdyscyplinarnym, przy wsparciu samorządów lokalnych.

Komisja ocenia, że nie można wstrzymać finansowania wspólnotowego na podstawie 
wniosku zawartego w omawianej petycji. Wniosek o finansowanie złożony przez państwo 
włoskie spełnia wszystkie kryteria wymienione w zaproszeniu do składania wniosków, 
a wybór projektów wytypowanych przez Komisję do udzielenia wsparcia finansowego 
w ramach programu wieloletniego na lata 2007-2013 był przedmiotem oceny prowadzonej 
w poszanowaniu obowiązujących przepisów i w warunkach całkowitej przejrzystości.

Zasięgnięto opinii instytucji zaangażowanych w proces oceny i zatwierdzania wyboru, a te 
udzieliły zgody (państwa członkowskie w ramach komitetu zarządzającego oraz Parlament 
Europejski).

Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że petycja została złożona w maju 2008 r. 
i w związku z tym nie uwzględniono w niej rozwoju sprawy opisanego w części drugiej 
powyżej.

Wniosek

Komisja nie podziela stanowiska składającego petycję. Przeciwnie – wyraża zadowolenie 
z ostatnich postępów dotyczących budowy połączenia kolejowego Lyon-Turyn.


