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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1089/2010, внесена от Lidia Valentini, с италианско 
гражданство, от името на „Associazione Viaggiatori“, относно неспазване 
на договори и решения относно трансевропейските мрежи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от неспазване от страна на италианските органи, 
и по специално от органите на град Милано, на договори и решения относно 
трансевропейските мрежи. Някои обекти от необходимата инфраструктура не са били 
изпълнени, което води до забавяния и вреди. Тя дава примери за проекти, които не са 
били изпълнени, и съобразно с това се стреми към издаване на съдебно решение за 
неспазване на съответните решения и за откриването на производство за установяване 
на нарушения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителката на петицията твърди, че италианските органи, по-специално общинските 
органи на Милано и регионалните органи на Ломбардия, пренебрегват задълженията, 
произтичащи от европейското право и политики. Направена е препратка към Бялата 
книга за европейската транспортна политика, която обаче няма обвързващ характер и 
към Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата на пътниците, използващи 
железопътен транспорт, който не предоставя правно основание за изискване на каквото 
и да е обновяване на развитието на инфраструктурата или на управлението. По-
конкретно правото на ЕС, приложимо към обхвата на действията, посочени от 
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вносителката на петицията1, са насоките на Съюза за развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа (Решение 661/2010/EС2, известни като насоките за TEN-T), които 
изискват отстраняване на затрудненията. Вносителката на петицията твърди, че за да се 
спази това изискване, в градската зона на Милано трябва да бъдат изградени редица 
конкретни железопътни проекти. Поради това тя заявява, че не са спазени насоките за 
TEN-Т и твърди, че съответните местни и регионални органи следва да бъдат 
задължени да осъществят въпросните проекти. 
Коментари на Комисията относно петицията

Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда държавите членки, в 
сътрудничество с Комисията, да координират помежду си политиките, водени от тях на 
национално равнище, които могат да имат значително въздействие върху постигането 
на целта за развитие на трансевропейските мрежи и по-специално в областта на 
транспорта. Договорът обаче предвижда проектите от общ интерес, които се отнасят до 
територията на дадена държава членка, да изискват одобрението на заинтересованата 
държава членка (чл. 172 от ДФЕС, параграф 2). Тази разпоредба има за цел да 
гарантира спазването на принципа на субсидиарност. 

Досега няма отправено искане от италианските органи по отношение на потенциални 
проекти, свързани с градската зона на Милано. Нито пък Комисията е била 
информирана за някакъв конкретен проблем. Нито редовното докладване от страна на 
компетентните органи на държавите членки, нито работата на европейските 
координатори, които улесняват изпълнението на приоритетните проекти на TEN-T, 
посочени от вносителката на петицията, нито двустранните контакти и посещения на 
място, са изтъкнали затруднения в градската зона на Милано, за които съществува риск 
да се отразят неблагоприятно върху трансевропейските пътнически и товарни превози. 
Счита се, че настоящата инфраструктура и текущите проекти са достатъчни, за да 
отговорят на изискванията на законодателството на Съюза относно трансевропейската 
транспортна мрежа. Изглежда, че до голяма степен проектите, посочени от 
вносителката на петицията, имат по-скоро регионален характер. Поради това 
решенията относно подготовката и изпълнението им не попадат в обхвата на насоките 
за TEN-T. Следователно Комисията не вижда никакво основание да се твърди, че 
съществува нарушение на насоките за TEN-T. 
Заключение

Италианските органи не нарушават действащото законодателство на Общността, в 
случая разглежданите насоки на Съюза за развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа. 

                                               
1 Всъщност проектите, посочени в заглавието на петициите са приоритетни проекти на TEN-T, 
преминаващи през възела Милано, като освен това всички високоскоростни железопътни линии в Италия 
са приоритетни проекти на TEN-T.
2 OВ L 204, 5.8.2010 г., стр. 1—129.


