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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Italijos valdžios institucijos nesilaiko susitarimų ir 
sprendimų dėl transeuropinių tinklų, ypač Milane. Neįrengta tam tikra infrastruktūra, todėl 
kyla gaišatis ir patiriama nuostolių. Ji nurodo keletą neįgyvendintų projektų. Peticijos 
pateikėja prašo nuspręsti dėl sprendimų neįgyvendinimo ir pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėja mano, kad Italijos valdžios institucijos, ypač Milano savivaldos 
institucijos ir Lombardijos regiono institucijos, nesilaiko Europos teisės ir politikos 
nuostatomis nustatytų įsipareigojimų. Tačiau minima Baltoji knyga dėl Europos transporto 
politikos, kuri nėra privaloma, ir Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių 
teisių ir pareigų, kuris nesudaro teisinio pagrindo reikalauti kokių nors infrastruktūros 
vystymo ar valdymo atnaujinimų. Konkrečiau kalbant, peticijos pateikėjos minimiems 
veiksmams taikomas ES teisės aktas1 yra Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros 

                                               
1 Peticijos pavadinime nurodomi projektai yra TEN-T prioritetiniai projektai, kertantys Milano tinklą, be to, 
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gairės (sprendimas Nr. 661/2010/ES1 – vadinamas TEN-T gairėmis), kuriomis reikalaujama 
pašalinti kliūtis. Peticijos pateikėja teigia, kad siekiant atitikti šį reikalavimą turi būti 
įgyvendinta nemažai konkrečių geležinkelių projektų Milano miesto zonoje. Todėl peticijos 
pateikėja teigia, kad nesilaikoma TEN-T gairių ir kad reikia įpareigoti atitinkamas vietos ir 
regionų valdžios institucijas įgyvendinti minėtus projektus. 
Komisijos pastabos dėl peticijos

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatyta, kad valstybės narės, pasitelkdamos 
Komisiją, turi tarpusavyje suderinti nacionaliniu lygmeniu vykdomą politiką, kuri gali turėti 
reikšmingą poveikį uždavinio vystyti transeuropinius tinklus, ypač transporto srityje, 
įgyvendinimui. Tačiau sutartyje nustatyta, kad bendrų interesų projektams, susijusiems su 
valstybės narės teritorija, reikalingas tos valstybės narės pritarimas (SESV §2, 172 straipsnis). 
Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. 

Iki šiol iš Italijos valdžios institucijų negauta jokių prašymų dėl su Milano miesto teritorija 
susijusių galimų projektų. Komisijai taip pat nepranešta apie konkrečias problemas. Nei 
valstybių narių reguliariai teikiamose ataskaitose, nei Europos koordinatorių, kurie sudaro 
palankesnes sąlygas įgyvendinti peticijos pateikėjos minimus TEN-T prioritetinius projektus, 
veikloje, nei dvišaliuose susitikimuose ir apsilankymuose vietoje nepastebėta jokių kliūčių 
Milano miesto teritorijoje, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos transeuropiniam keleivių ir 
krovinių eismui. Manoma, kad esamos infrastruktūros ir vykdomų infrastruktūros projektų 
pakanka Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams dėl transeuropinio transporto tinklo 
tenkinti. Peticijos pateikėjos minimi projektai iš esmės yra labiau regioninio pobūdžio. Todėl 
sprendimų dėl jų rengimo ir įgyvendinimo priėmimas nepatenka į TEN-T gairių taikymo sritį. 
Todėl Komisija neįžvelgia priežasčių, kodėl tai turėtų būti laikoma TEN-T gairių pažeidimu.
Išvada

Italijos valdžios institucijos nepažeidžia galiojančių Bendrijos teisės aktų, šiuo atveju –
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių.“

                                                                                                                                                  
visos greitųjų geležinkelių linijos Italijoje yra TEN-T prioritetiniai projektai.
1 OL L 204, 2010 8 5, p. 1–129.


