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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1089/2010, ko apvienības „Associazione Viaggiatori” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgā Lidia Valentini, par neatbilstību nolīgumiem 
un lēmumiem saistībā ar Eiropas komunikāciju tīkliem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Itālijas iestādes, jo īpaši Milānas pilsētas 
pašvaldība, neievēro ar Eiropas komunikāciju tīkliem saistītos nolīgumus un lēmumus. Nav 
nodrošinātas dažas svarīgas infrastruktūras, tādējādi radot kavējumus un zaudējumus. Kā 
piemēru viņa nosauc neīstenotus projektus un tādēļ lūdz pieņemt spriedumu saistībā ar 
attiecīgo lēmumu neizpildi un sākt pienākuma neizpildes procedūras.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Itālijas varas iestādes, jo īpaši Milānas pilsētas 
pašvaldības iestādes un Lombardijas reģionālās iestādes, neievēro Eiropas tiesību aktos un 
politikā paredzētās saistības. Viņa atsaucas uz Balto grāmatu par Eiropas transporta politiku, 
kura gan nav juridiski saistoša, un Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 
tiesībām, kurā nav paredzēts nekāds tiesiskais pamatojums infrastruktūras izstrādes vai 
pārvaldības modernizācijas pieprasīšanai. Konkrētāk, ES tiesību akti, kas piemērojami 
lūgumraksta iesniedzējas minētajām darbībām1, ir Savienības pamatnostādnes Eiropas 

                                               
1 Patiesībā lūgumrakstu virsrakstā minētie projekti ir TEN-T prioritārie projekti, kas iet caur Milānas mezglu; 
turklāt visas ātrgaitas līnijas Itālijā ir TEN-T prioritārie projekti.
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transporta tīkla attīstībai (Lēmums Nr. 661/2010/ES1, ko sauc arī par TEN-T
pamatnostādnēm), kurās prasīts novērst sastrēgumus. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, 
lai izpildītu šo prasību, Milānas pilsētā ir jāīsteno vairāki konkrēti dzelzceļa projekti. Viņa 
apgalvo, ka TEN-T pamatnostādnes nav ievērotas un ka attiecīgajām vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm ir jāuzliek par pienākumu īstenot minētos projektus.
Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka dalībvalstis saziņā ar Komisiju savā 
starpā koordinē valsts līmeņa politiku, kas var būtiski ietekmēt Eiropas komunikāciju tīklu 
attīstības mērķa sasniegšanu, jo īpaši transporta jomā. Taču Līgumā ir paredzēts, ka 
projektiem, kas rada kopēju ieinteresētību un attiecas uz kādas dalībvalsts teritoriju, jāsaņem 
attiecīgās dalībvalsts piekrišana (LESD 172. panta 2. daļa). Ar šā nosacījuma palīdzību ir 
paredzēts nodrošināt subsidiaritātes principa ievērošanu.

Līdz šim Itālijas iestādes nav iesniegušas nekādu pieprasījumu attiecībā uz iespējamiem 
projektiem, kas saistīti ar Milānas pilsētas teritoriju. Komisija nav arī saņēmusi informāciju 
par kādām konkrētām problēmām. Ne dalībvalstu varas iestāžu regulāri sniegtajos ziņojumos, 
ne to Eiropas koordinatoru darbā, kuri sekmē lūgumraksta iesniedzējas minēto TEN-T
prioritāro projektu īstenošanu, ne arī divpusējā saziņā un apmeklējumos uz vietas nav 
konstatēti tādi sastrēgumi Milānas pilsētas teritorijā, kas varētu negatīvi ietekmēt Eiropas 
pasažieru un kravu satiksmi. Patlaban pieejamā infrastruktūra un pašlaik īstenošanas stadijā 
esošie projekti ir uzskatāmi par pietiekamiem, lai izpildītu prasības, kas minētas Savienības 
tiesību aktos par Eiropas komunikāciju tīklu. Lūgumraksta iesniedzējas minētie projekti lielā 
mērā ir uzskatāmi par reģionāla līmeņa projektiem. Tādēļ lēmumu pieņemšana par to 
sagatavošanu un īstenošanu neietilpst TEN-T pamatnostādņu darbības jomā. Līdz ar to 
Komisija nesaskata nekādu pamatojumu apgalvojumam, ka ir pārkāpti TEN-T pamatnostādņu 
noteikumi.  
Secinājums

Itālijas varas iestādes nepārkāpj minētajā gadījumā spēkā esošos Kopienas tiesību aktus, proti, 
Savienības pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai.

                                               
1 OV L 204, 5.8.2010., 1.–129. lpp.


