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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1089/2010, ingediend door Lidia Valentini (Italiaanse 
nationaliteit), namens "Associazione Viaggiatori", over niet-eerbiediging van de 
afspraken met besluiten inzake de trans-Europese netwerken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de akkoorden en besluiten inzake trans-Europese 
netwerken niet worden geëerbiedigd door de Italiaanse autoriteiten, in het bijzonder de stad 
Milaan. Bepaalde noodzakelijke infrastructuur is niet aangelegd, waardoor vertraging en 
schade is ontstaan. Zij geeft voorbeelden van projecten die niet zijn uitgevoerd. Zij verzoekt 
om een veroordeling wegens niet-naleving van besluiten en om opening van een 
inbreukprocedure.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indienster beweert dat de Italiaanse autoriteiten, in het bijzonder de gemeentelijke autoriteiten 
van Milaan en de regionale autoriteiten van Lombardije, hun verplichtingen uit hoofde van 
het Europese recht en het Europese beleid verwaarlozen. Er wordt verwezen naar het Witboek 
over het Europese vervoerbeleid, dat echter niet bindend is, en naar Verordening (EG) 
nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, die 
geen rechtsgrondslag biedt op basis waarvan geëist kan worden dat de ontwikkeling of het 
beheer van infrastructuur geactualiseerd wordt. De EU-wetgeving die van toepassing is op de 
maatregelen die door indienster worden voorgesteld1, zijn, met name, de richtsnoeren van de 
                                               
1 De projecten waarnaar in de titel van de verzoekschriften verwezen wordt, zijn in feite de TEN-T-
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Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnet (Besluit 661/2010/EU1 – ook 
de TEN-T-richtsnoeren genoemd) die vereisen dat knelpunten worden weggewerkt. Indienster 
beweert dat er een aantal concrete spoorwegprojecten in het stedelijke gebied van Milaan 
moeten worden uitgevoerd om aan deze eis te voldoen. Zij blijft er daarom bij dat er niet 
voldaan wordt aan de TEN-T-richtsnoeren en beweert dat de relevante plaatselijke en 
regionale autoriteiten verplicht moeten worden om de projecten in kwestie uit te voeren. 
De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat lidstaten, in 
samenspraak met de Commissie, onderling het beleid coördineren dat op nationaal niveau 
wordt toegepast en dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de verwezenlijking om trans-
Europese netwerken tot stand te brengen, in het bijzonder op het vlak van vervoer. Het 
Verdrag bepaalt echter dat projecten van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op 
het grondgebied van een lidstaat, de goedkeuring van de betrokken lidstaat vereisen 
(artikel 172 VWEU, lid 2). Deze bepaling is erop gericht de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel te waarborgen. 

Tot nu toe is er nog geen verzoek ingediend door de Italiaanse autoriteiten met betrekking tot 
mogelijke projecten die aansluiten op het stedelijke gebied Milaan. De Commissie is evenmin 
op de hoogte gebracht van specifieke problemen. Noch de gebruikelijke verslaglegging door 
de autoriteiten van de lidstaten, noch het werk van de Europese coördinatoren die de 
tenuitvoerlegging verzekeren van de TEN-T-prioriteitsprojecten waarnaar door indienster 
verwezen wordt, noch de bilaterale contacten en bezoeken ter plekke hebben knelpunten aan 
het licht gebracht in het stedelijke gebied Milaan die negatieve effecten zouden kunnen 
hebben op het trans-Europese reizigers- en vrachtvervoer. De huidige infrastructuur en de 
lopende projecten worden toereikend geacht om te voldoen aan de eisen van de EU-wetgeving 
inzake het trans-Europese vervoersnet. De meerderheid van de projecten waarnaar indienster 
verwijst, lijkt eerder regionaal van aard te zijn. Beslissingen ten aanzien van de voorbereiding 
en uitvoering van deze projecten vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de TEN-T-
richtsnoeren. De Commissie is daarom niet van mening dat er redenen zijn om te stellen dat er 
inbreuk wordt gepleegd op de TEN-T-richtsnoeren. 

Conclusie

De Italiaanse autoriteiten plegen geen inbreuk op de geldende communautaire wetgeving – in 
dit geval de richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europese 
vervoersnet. 

                                                                                                                                                  
prioriteitsprojecten die door het knooppunt van Milaan lopen – bovendien zijn alle hogesnelheidslijnen in Italië 
TEN-T-prioriteitsprojecten.
1 PB L 204 van 5.8.2010, blz. 1-129.


