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Tárgy: Lidia Valentini olasz állampolgár által az „Associazione Viaggiatori” 
nevében benyújtott 1089/2010. számú petíció a transzeurópai hálózatokra 
vonatkozó megállapodások és határozatok be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az olasz hatóságok, különösen Milánó városa, nem 
tartja tiszteletben a transzeurópai hálózatokra vonatkozó megállapodásokat és határozatokat. 
Egyes nélkülözhetetlen infrastrukturális beruházások még nem készültek el, ami miatt a 
tervek megvalósítása késedelmet szenved, és mindez károkat okoz. Példaként olyan 
projekteket említ, amelyek még nem fejeződtek be. A petíció benyújtója a határozatok be nem 
tartása miatt a felelősök elmarasztalását és jogsértési eljárás megindítását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az olasz hatóságok, különösen pedig Milánó 
önkormányzata és Lombardia regionális hatóságai elhanyagolják az európai jog és 
szakpolitikák értelmében fennálló kötelezettségeiket. Egyúttal hivatkozik az európai 
közlekedéspolitikáról szóló fehér könyvre, amely azonban nem kötelező érvényű, valamint a 
vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló 1371/2007/EK rendeletre, amely 
nem szolgáltat jogalapot az infrastruktúra fejlesztésével vagy kezelésével kapcsolatos 
tájékoztatás követelményéhez. Konkrétabban szólva, a petíció benyújtója által említett 
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intézkedések1 alkalmazási körére irányadó uniós jogot ez esetben a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatások jelentik (a 661/2010/EU határozat2, 
TEN-T iránymutatások), amelyek a szűk keresztmetszetek megszüntetését írják elő. A petíció 
benyújtója szerint e követelmény teljesítése érdekében Milánó városi térségében több konkrét 
vasúti projektet kell megvalósítani. A petíció benyújtója ezért úgy véli, hogy nem teljesülnek 
a TEN-T iránymutatások, és azt állítja, hogy az illetékes helyi és regionális hatóságokat 
kötelezni kellene a szóban forgó projektek végrehajtására. 
A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés kilátásba helyezi, hogy a tagállamok – a 
Bizottsággal kapcsolatot tartva – egymás között összehangolják azokat a nemzeti szinten 
folytatott politikákat, amelyek jelentős hatással lehetnek a transzeurópai hálózatok 
fejlesztéséhez fűződő célkitűzésre, különösen a közlekedés területén. A Szerződés 
ugyanakkor előírja, hogy a valamely tagállam területét érintő közös érdekű projektekhez az 
érintett tagállam jóváhagyása szükséges (az EUMSZ 172. cikkének (2) bekezdése). E 
rendelkezés a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását hivatott biztosítani. 

Ez idáig az olasz hatóságok nem nyújtottak be kérelmet a milánói városi térséghez kapcsolódó 
lehetséges projektekre vonatkozóan. A Bizottságot sem tájékoztatták semmilyen konkrét 
problémáról. A tagállami hatóságok rendszeres beszámolói, a petíció benyújtója által említett 
kiemelt TEN-T projektek végrehajtását segítő európai koordinátorok munkája, valamint a 
kétoldalú kapcsolatok és a helyszíni látogatások nem világítottak rá olyan szűk 
keresztmetszetekre Milánó városi térségében, amely esetleg hátrányosan érintheti a 
transzeurópai utas- és teherszállítást. A meglévő infrastruktúrát és a folyamatban lévő 
projekteket elégségesnek tekintik a transzeurópai közlekedési hálózatról szóló uniós 
jogszabályok követelményeinek teljesítéséhez. A petíció benyújtója által említett projektek a 
jelek szerint nagyrészt inkább regionális jellegűek. Az előkészítésükkel és végrehajtásukkal 
kapcsolatos döntések ezért nem tartoznak a TEN-T iránymutatások hatálya alá. A Bizottság 
ennélfogva nem lát olyan okot, amely alapján megállapítható lenne a TEN-T iránymutatások 
megsértése. 

Következtetés

Az olasz hatóságok nem sértik meg a hatályos közösségi jogszabályokat, jelen esetben a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokat. 

                                               
1 A petíció címében említett projektek a milánói csomóponton áthaladó kiemelt TEN-T projektek, emellett 
Olaszországban minden nagysebességű vonal is kiemelt TEN-T projekt
2 HL L 204., 2010.8.5., 1–129. o.


