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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0735/2008, ingiven av Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio 
(italiensk medborgare), och undertecknad av ytterligare 154 personer, om 
järnvägsförbindelsen mellan Lyon och Turin (Valle Susa)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna anser att EU:s finansiering på 671,8 miljoner euro av studier och verksamheter 
till förmån för järnvägsförbindelsen Lyon–Turin måste upphöra, eftersom detta strider mot 
gemenskapslagstiftningen. De hävdar att den italienska regeringen inte har uppfyllt sina 
åtaganden om att hålla samråd med regionala och lokala myndigheter och allmänheten.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställarna begär att Europeiska kommissionen upphör med finansieringen på 
671,8 miljoner euro av studier och verksamheter till förmån för upprättandet av den nya 
järnvägsförbindelsen Lyon–Turin. De hävdar att den italienska regeringen inte har uppfyllt 
sina åtaganden om att hålla samråd med regionala och lokala myndigheter och allmänheten.

Kommissionens kommentarer till framställningen/den rättsliga analysen

Den 10 december 2005 beslöt den italienska regeringen på de lokala myndigheternas begäran 
att ett tekniskt observatorium (Osservatorio Valle di Susa) skulle inrättas med stöd av 
rådets ordförandeskap. Observatoriet inledde ett samrådsförfarande med förvaltningsområdet. 
Observatoriets roll var att genomföra tekniska studier av vissa harmoniseringsaspekter. De 
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möten som hölls varje vecka vid observatoriet gjorde det möjligt för alla involverade parter att 
träffas och öppet diskutera olika projektrelaterade frågor.

Observatoriets arbete (december 2006–juni 2008) avslutades med ett sammanfattande 
dokument (Accordo di Pracatinat) av den 29 juni 2008, som innehöll rekommendationer till 
den italienska regeringens flerpartskommitté (”Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi”).
Huvudpunkterna i detta dokument utgörs av transportpolitiska rekommendationer
(trafikomställning, lokal och regional transport) samt rekommendationer som rör de 
preliminära studier och det material som utarbetats av det franska företaget LTF 
(Lyon Turin Ferroviaire) och särskilt beslutet om att vidta åtgärder med hänsyn till den 
”europeiska agendan”.

Flerpartskommittén samlades den 29 juli 2008 i Rom och bekräftade observatoriets slutsatser. 

På basis av detta betonade regeringen i samtycke med Piemonte-regionen, borgmästaren och 
Turin-provinsen att det behövs en ”enhetlig förvaltning” för alla projektrelaterade studier och 
ett kontinuerligt samråd med de lokala och regionala myndigheterna i detta skede. Dessutom 
uppmanades regeringskonferensen att be LTF uppdatera den handling som presenterats för 
Europeiska kommissionen utifrån huvudpunkterna i det sammanfattande dokumentet. 
Slutligen beslöt man att den summariska förstudien (Progetto Preliminare) av den nya 
förbindelsen Lyon–Turin skulle vara tvärvetenskaplig och att studien skulle genomföras med 
hjälp av de lokala myndigheterna.

Kommissionen anser att gemenskapsfinansieringen inte kan stoppas såsom framställarna
begär. Italiens begäran om finansiering uppfyller alla kriterier i förslagsinfordran, och 
kommissionens val av projekt som beviljas ekonomiskt stöd inom ramen för det fleråriga 
programmet 2007–2013 granskades i enlighet med gällande regler och med fullständig 
öppenhet. 

De instanser som är inblandade i förfarandet med att utvärdera och godkänna detta val har 
rådfrågats och gett sitt godkännande (medlemsstaterna inom förvaltningsutskottet och 
Europaparlamentet).

Dessutom är det viktigt att uppmärksamma att framställningen är från maj 2008. I denna 
beaktas därför inte ärendets utveckling enligt del II ovan.

Slutsats

Kommissionen delar inte framställarens åsikt. Tvärtom glädjer sig kommissionen åt de 
senaste framsteg som gjorts när det gäller järnvägsförbindelsen Lyon–Turin.


