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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1089/2010 af Lidia Valentini, italiensk statsborger, for 
"Associazione Viaggiatori", om manglende overholdelse af aftaler og 
beslutninger vedrørende transeuropæiske net

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de italienske myndigheder, navnlig byen Milano, ikke overholder 
aftaler og beslutninger vedrørende transeuropæiske net. Dele af den nødvendige infrastruktur 
er ikke blevet leveret, hvilket fører til forsinkelser og skader. Hun giver eksempler på 
projekter, som ikke er blevet udført, og anmoder derfor om en dom for manglende 
overholdelse af de pågældende beslutninger og indledning af en overtrædelsesprocedure.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012.

"Andrageren påstår, at de italienske myndigheder - navnlig de kommunale myndigheder i 
Milano og de regionale myndigheder i Lombardiet - forsømmer deres forpligtelser i henhold 
til europæisk lovgivning og europæiske politikker. Der henvises til hvidbogen om den 
europæiske transportpolitik, som imidlertid ikke er af bindende karakter, og til forordning 
(EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som ikke er retligt 
grundlag for at kræve opdaterede oplysninger om udvikling eller forvaltning af infrastruktur. 
Nærmere bestemt er den EU-lovgivning, der finder anvendelse på de foranstaltninger, 
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andrageren nævner1, Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet 
(afgørelse nr. 661/2010/EU2 - kaldet TEN-T-retningslinjerne), hvori det kræves, at flaskehalse 
fjernes. Andrageren hævder, at der skal gennemføres en række konkrete jernbaneprojekter i 
byområdet Milano for at overholde dette krav. Hun fastholder derfor, at denne situation er i 
strid med TEN-T-retningslinjerne, og at de relevante lokale og regionale myndigheder bør 
forpligtes til at gennemføre de pågældende projekter. 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde foreskriver, at medlemsstaterne i 
samarbejde med Kommissionen skal sørge for at koordinere de politikker, der følges på 
nationalt plan, og som kan have en væsentlig indvirkning på målet om at udvikle 
transeuropæiske netværk, særlig inden for transport. Det fastlægges imidlertid i traktaten, at 
retningslinjer og projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver 
den pågældende medlemsstats godkendelse (artikel 172, stk. 2, i TEUF). Denne bestemmelse 
skal sikre, at nærhedsprincippet overholdes. 

Indtil videre har de italienske myndigheder ikke fremsat nogen anmodninger vedrørende 
mulige projekter i forbindelse med byområdet Milano, og Kommissionen er heller ikke blevet 
underrettet om nogen specifikke problemer. Hverken den regelmæssige rapportering fra 
medlemsstaternes myndigheder eller det arbejde, der udføres af de europæiske koordinatorer, 
som fremmer gennemførelsen af de prioriterede TEN-T-projekter, som andrageren henviser 
til, og heller ikke de bilaterale forbindelser eller besøg på stedet har vist nogen flaskehalse i 
byområdet Milano, som risikerer at have en negativ indvirkning på den transeuropæiske 
passager- og godstrafik. Den nuværende infrastruktur og de igangværende projekter betragtes 
som tilstrækkelige til at overholde kravene i EU-lovgivningen om det transeuropæiske 
transportnet. De projekter, andrageren henviser til, synes i vid udstrækning nærmere at være 
regionale projekter, og beslutninger vedrørende planlægningen og gennemførelsen heraf 
henhører derfor ikke under TEN-T-retningslinjernes anvendelsesområde. Kommissionen 
mener således ikke, at der er grundlag for at fastslå nogen overtrædelse af TEN-T-
retningslinjerne.

Konklusion

De italienske myndigheder overtræder ikke den gældende EU-lovgivning - som i den 
pågældende sag er Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet." 

                                               
1 Faktisk er de projekter, der henvises til i andragendets titel, de prioriterede TEN-T-projekter, der går igennem 
Milanoknudepunktet – og endvidere er alle højhastighedslinjerne i Italien prioriterede TEN-T-projekter.
2 EUT L 204 af 5.8.2010, s. 1-129.


