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Ref.: Petiția nr. 0735/2008, adresată de Remo Castagnieri [și] Alberto Paolo Veggio, de 
naționalitate italiană, însoțită de 154 de semnături, privind legătura feroviară 
Lyon-Torino (Valle Susa)

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarii consideră că Uniunea Europeană ar trebui să oprească finanțarea de 671,8 
milioane de euro pentru studiile și activitățile privind legătura feroviară Lyon-Torino, în baza 
faptului că nu este respectată legislația europeană. Aceștia declară că guvernul italian nu își 
onorează angajamentele privind consultarea autorităților locale și regionale, precum și a 
cetățenilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

„Petiţia

Petiţionarii solicită Comisiei Europene să sisteze finanţarea de 671,8 milioane de euro
acordată de Comisie pentru studiile şi lucrările de construcţie a noii linii feroviare
Lyon-Torino. Aceştia afirmă că guvernul italian nu îşi îndeplineşte angajamentele luate în 
ceea ce priveşte consultarea autorităţilor publice regionale şi a cetăţenilor. 

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie/analiză juridică

La solicitarea unei părţi a comunităţilor locale, guvernul italian a decis la 10 decembrie 2005 
să creeze un observator tehnic (Osservatorio Valle di Susa) sub egida Preşedinţiei Consiliului. 
Acest observator a iniţiat o fază de consultări în teritoriu. Rolul observatorului era de a 
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efectua studii tehnice privind aspectele legate de armonizare. Reuniunile săptămânale ale 
observatorului au oferit tuturor părţilor interesate posibilitatea de a se reuni şi de a discuta
chestiuni legate de proiect într-un cadru deschis şi transparent.
Activitatea observatorului (decembrie 2006 – iunie 2008) s-a încheiat prin redactarea unui 
document de sinteză (Acordul Pracatinat) la 29 iunie 2008, care constituie o recomandare
pentru reuniunea instituţională de la Palazzo Chigi. Punctele principale ale acestui document 
sunt:

• recomandări privind politica în domeniul transporturilor (transfer modal, transport 
local şi regional), precum şi recomandări privind studiile preliminare şi materialul 
elaborat de LTF (Lyon –Turin Ferroviaire) şi, în special, decizia de a iniţia acţiuni în 
conformitate cu „calendarul european”.

Reuniunea instituţională de la Palazzo Chigi din Roma, din 29 iulie 2008, a confirmat 
concluziile observatorului. 

Pe această bază, guvernul, în acord cu autorităţile regiunii Piemonte, primarul şi autorităţile 
din Torino, a subliniat necesitatea adoptării unei „gestionări unitare” a ansamblului studiilor 
de proiect şi a efectuării unei consultări permanente cu administraţiile locale şi teritoriale în 
această etapă. De asemenea, CIG (Conferinţa interguvernamentală) a fost mandatată să 
solicite LTF actualizarea dosarului prezentat Comisiei Europene pe baza punctelor de 
referinţă conţinute în Acordul Pracatinat. În sfârşit, s-a decis ca procedurile de elaborare a 
unui proiect preliminar de sinteză (Progetto Preliminare) unitar pentru noua linie Lyon –
Torino să facă obiectul unei logici interdisciplinare, cu concursul comunităţilor locale.

Comisia consideră că finanţarea comunitară nu poate fi blocată pe baza unei solicitări 
introduse de prezenta petiţie. Cererea de finanţare a statului italian respectă toate criteriile 
menţionate în cererea de propuneri, iar selecţia proiectelor propuse spre finanţare de către 
Comisie în cadrul programului multianual 2007-2013 a făcut obiectul unei evaluări efectuate 
în mod transparent şi cu respectarea normelor în vigoare. 

Părţile implicate în procesul de evaluare şi aprobare a selecţiei au fost consultate şi şi-au dat 
acordul în acest sens (statele membre în cadrul Comitetului de gestiune şi Parlamentul 
European).

De asemenea este important de menţionat faptul că petiţia este datată în mai 2008 şi, prin 
urmare, aceasta nu ţine cont de evoluţiile din dosar descrise în partea a II-a de mai sus.

Concluzie

Comisia nu împărtăşeşte punctul de vedere al petiţionarului. Dimpotrivă, îşi exprimă 
satisfacţia cu privire la progresele înregistrate în vederea finalizării liniei feroviare Lyon-
Torino.”


