
CM\896380MT.doc PE485.954v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.3.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1089/2010, imressqa minn Lidia Valentini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem l-‘Associazione Viaggiatori’, dwar nuqqas ta’ konformità 
mal-ftehimiet u d-deċiżjonijiet dwar in-netwerks trans-Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar nuqqas ta’ konformità mill-awtoritajiet Taljani, b’mod 
partikolari l-belt ta’ Milan, mal-ftehimiet u d-deċiżjonijiet dwar in-netwerks trans-Ewropej. 
Xi infrastruttura meħtieġa ma ġietx provduta, u dan wassal għal dewmien u ħsara. Hija tagħti 
eżempji ta’ proġetti li għadhom ma twettqux u għaldaqstant qiegħda titlob li tingħata sentenza 
għal nuqqas ta’ konformità mad-deċiżjonijiet rilevanti u li jinfetħu proċeduri ta’ ksur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-petizzjonanta tallega li l-awtoritajiet Taljani, b’mod partikolari l-awtoritajiet muniċipali ta’ 
Milan u l-awtoritajiet reġjonali tal-Lombardija, qed jittraskuraw obligazzjonijiet taħt il-liġi u 
l-politiki Ewropej. Issir referenza għall-White Paper dwar il-Politika tat-Trasport Ewropew, li 
madanakollu, m’għandiex natura vinkolanti, u għar-Regolament 1371/1007 dwar id-drittijiet u 
l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferrovija, li ma jipprovdi l-ebda bażi legali għall-ħtieġa ta' 
kwalunkwe aġġornament dwar l-iżvilupp jew il-ġestjoni tal-infrastruttura. B’mod aktar 
speċifiku, il-liġi tal-UE applikabbli għall-kamp ta’ applikazzjoni tal-azzjonijiet imsemmija 
mill-petizzjonanta1 huma l-Gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-
                                               
1 Fil-fatt, il-proġetti msemmija fit-titolu tal-petizzjonijiet huma l-Proġetti ta’ Prijorità tat-TEN-T li jgħaddu minn 
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Ewropew (id-Deċiżjoni 661/2010/UE - imsejħa l-Linji Gwida dwar it-TEN-T) li jeħtieġu t-
tneħħija ta’ toroq dojoq1. Il-petizzjonanta hi tal-fehma li għandhom jinbnew numru ta’ 
proġetti tal-ferroviji tal-konkrit fiż-żona urbana ta' Milan biex jintlaħaq dan ir-rekwiżit. 
Għalhekk hi ssostni li hemm nuqqas ta' konformità mal-Linji Gwida dwar it-TEN-T u hi tal-
fehma li l-awtoritajiet lokali u reġjonali relevanti għandhom ikunu obbligati li jimplimentaw
il-proġetti inkwistjoni. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi li l-Istati Membri għandhom, 
flimkien mal-Kummissjoni, jikkoordinaw bejniethom il-politiki segwiti fil-livell nazzjonali li 
jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq il-kisba tal-objettiv tal-iżvilupp ta’ netwerks trans-
Ewropej, notevolment fil-qasam tat-trasport. It-Trattat madanakollu jipprovdi li proġetti ta' 
interess komuni li jirrigwardaw it-territorju ta' Stat Membru għandhom ikunu jeħtieġu l-
approvazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat (l-Artikolu 172(2) tat-TFUE). Din id-
dispożizzjoni hija maħsuba biex tiżgura l-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà. 

Sa issa, ma saret l-ebda talba mill-Awtoritajiet Taljani fir-rigward ta’ proġetti potenzjali 
relatati maż-żona urbana ta’ Milan. Il-Kummissjoni lanqas ma ġiet infurmata dwar 
kwalunkwe problema speċifika. La r-rapportar regolari mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u 
lanqas ix-xogħol tal-koordinaturi Ewropej li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ 
prijorità tat-TEN-T imsemmija mill-petizzjonanta jew il-kuntatti bilaterali u ż-żjarat fuq il-
post ma enfasizzaw toroq dojoq fiż-żona urbana ta' Milan li jistgħu jirriskjaw li jaffettwaw 
b’mod negattiv it-traffiku trans-Ewropew tal-passiġġieri u l-merkanzija. L-infrastruttura fis-
seħħ bħalissa u l-proġetti li għaddejjin huma kkunsidrati bħala biżżejjed biex jintlaħqu r-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar in-netwerk tat-trasport trans-Ewropew. Il-proġetti 
msemmija mill-petizzjonanta jidhru, fil-biċċa l-kbira tagħhom, li huma aktar ta' natura 
reġjonali. Id-deċiżjonijiet rigward il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom għalhekk 
ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Linji Gwida dwar it-TEN-T. Għalhekk, il-
Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni ta' ksur tal-Linji Gwida dwar it-TEN-T.  
Konklużjoni

L-awtoritajiet Taljani ma jiksrux il-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-seħħ – fil-każ inkwistjoni, il-
Linji Gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew. 

                                                                                                                                                  
nodu ta’ Milan - barra minn hekk, il-linji ta’ veloċità għolja fl-Italja huma Proġetti ta’ Prijorità tat-TEN-T.
1 ĠU L 204, 5.8.2010, p. 1–129.


