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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1089/2010, της Lidia Valentini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης ταξιδιωτών «Associazione Viaggiatori», σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση προς συμφωνίες και αποφάσεις που αφορούν τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη μη συμμόρφωση των ιταλικών αρχών, συγκεκριμένα 
του δήμου του Μιλάνου, προς συμφωνίες και αποφάσεις που αφορούν τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα. Δεν έχουν προβλεφθεί ορισμένες απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται καθυστερήσεις και ζημίες. Παραθέτει παραδείγματα έργων που δεν έχουν 
υλοποιηθεί και ζητεί, συναφώς, την έκδοση δικαστικής απόφασης για μη συμμόρφωση προς 
τις σχετικές αποφάσεις και την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι ιταλικές αρχές, και συγκεκριμένα οι δημοτικές αρχές του 
Μιλάνου και οι περιφερειακές αρχές της Λομβαρδίας, δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γίνεται αναφορά στη 
Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, η οποία, ωστόσο, δεν έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, ο οποίος δεν παρέχει νομική βάση για την απαίτηση 
αναβάθμισης σχετικά με την ανάπτυξη ή τη διαχείριση της υποδομής. Πιο συγκεκριμένα, η 
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νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται για τις δράσεις για τις οποίες κάνει λόγο η αναφέρουσα1

είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (Απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ2 – οι οποίες αναφέρονται ως κατευθυντήριες 
γραμμές ΔΕΔ-Μ) και βάσει των οποίων απαιτείται η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης. Η 
αναφέρουσα διατείνεται ότι πρέπει να υλοποιηθούν στην αστική περιοχή του Μιλάνου 
συγκεκριμένα σιδηροδρομικά έργα έτσι ώστε να ικανοποιείται η συγκεκριμένη απαίτηση. 
Υποστηρίζει, συνεπώς, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ 
και ότι οι σχετικές τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να υποχρεωθούν να υλοποιήσουν 
τα συγκεκριμένα έργα. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
συντονίζουν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, τις πολιτικές που ακολουθούν σε 
εθνικό επίπεδο και που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη του στόχου 
για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Η συνθήκη 
προβλέπει, ωστόσο, ότι τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το έδαφος κράτους 
μέλους απαιτούν την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους (άρθρο 172 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ). Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως στόχο να διασφαλίσει την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας. 

Μέχρι στιγμής, οι ιταλικές αρχές δεν έχουν υποβάλει καμία αίτηση σχετικά με την υλοποίηση 
σχεδίων στην αστική περιοχή του Μιλάνου. Αντίστοιχα, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για 
κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ούτε οι εκθέσεις που υποβάλλουν τακτικά οι αρχές των 
κρατών μελών ούτε οι εργασίες των ευρωπαίων συντονιστών οι οποίοι διευκολύνουν την 
υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ για τα οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα ούτε οι διμερείς επαφές 
και οι επιτόπιες επισκέψεις έχουν αναδείξει την ύπαρξη σημείων συμφόρησης στην αστική 
περιοχή του Μιλάνου τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη διευρωπαϊκή 
κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. Η υπάρχουσα υποδομή και τα υπό εξέλιξη έργα 
θεωρούνται επαρκή και πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης για το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Προκύπτει ότι τα έργα για τα οποία κάνει λόγο η 
αναφέρουσα έχουν σε μεγάλο βαθμό περιφερειακό χαρακτήρα. Οι αποφάσεις που αφορούν 
την προετοιμασία και την εφαρμογή τους δεν εμπίπτουν, συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν 
βάσιμοι λόγοι παραβίασης των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ.  
Συμπέρασμα

Δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και, εν προκειμένω, 
των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, από τις ιταλικές αρχές. 

                                               
1 Ουσιαστικά, τα έργα στα οποία γίνεται αναφορά στον τίτλο των αναφορών είναι τα έργα προτεραιότητας ΔΕΔ-
Μ που διασχίζουν τον κόμβο του Μιλάνου. Επιπλέον όλες οι γραμμές μεγάλης ταχύτητας στην Ιταλία είναι έργα 
προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ.
2 EE L 204 της 5.8.2010, σ. 1-129.


