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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1089/2010, którą złożyła Lidia Valentini (Włochy) w imieniu 
„Associazione Viaggiatori”, w sprawie nieprzestrzegania porozumień i 
decyzji dotyczących sieci transeuropejskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na nieprzestrzeganie przez władze włoskie, a w szczególności 
przez władze Mediolanu, porozumień i decyzji dotyczących sieci transeuropejskich. Część 
niezbędnej infrastruktury nie została wybudowana, co powoduje opóźnienia i szkody. 
Składająca petycję podaje przykłady przedsięwzięć, które nie zostały zrealizowane i dlatego 
domaga się wydania wyroku w związku z nieprzestrzeganiem odnośnych decyzji, a także 
zainicjowania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składająca petycję twierdzi, że włoskie władze, a zwłaszcza gminne władze Mediolanu i 
regionalne władze Lombardii, zaniedbują zobowiązania wynikające z prawa europejskiego i 
europejskiej polityki. Odnosi się ona do białej księgi w sprawie europejskiej polityki 
transportowej, która nie ma jednak charakteru wiążącego, oraz do rozporządzenia nr 
1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, które nie stanowi 
podstawy prawnej do żądania aktualizacji planów dotyczących rozwoju infrastruktury lub 
zarządzania nią. Mówiąc ściślej, aktem prawym UE mającym zastosowanie do zakresu 
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działań wymienionych przez składającą petycję1są unijne wytyczne dotyczące rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (decyzja 661/2010/UE2– czyli wytyczne TEN-T), w 
których jest mowa o obowiązku usunięcia „wąskich gardeł”. Składająca petycję twierdzi, że 
do spełnienia tego wymogu niezbędna jest realizacja określonych przedsięwzięć dotyczących 
rozbudowy infrastruktury kolejowej na terenie aglomeracji mediolańskiej. Utrzymuje w 
związku z tym, że wytyczne TEN-T nie są przestrzegane, oraz twierdzi, że właściwe władze 
lokalne i regionalne powinny być zobowiązane do realizacji wskazanych przez nią 
przedsięwzięć. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją koordynują pomiędzy sobą strategie polityczne realizowane na 
szczeblu krajowym, które mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie celu dotyczącego 
rozbudowy sieci transeuropejskich, zwłaszcza w dziedzinie transportu. Niemniej jednak 
zgodnie z ustaleniami Traktatu wytyczne i przedsięwzięcia będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą terytorium jakiegoś państwa członkowskiego, wymagają 
zgody tego państwa (art. 172 akapit drugi TFUE). Celem tego przepisu jest zapewnienie 
poszanowania zasady pomocniczości. 

Dotychczas włoskie władze nie wysunęły żadnych żądań w sprawie ewentualnych 
przedsięwzięć powiązanych z aglomeracją mediolańską. Nie zgłoszono również Komisji 
żadnego konkretnego problemu. Ani w regularnych sprawozdaniach władz państw 
członkowskich, ani w trakcie pracy europejskich koordynatorów wspierających realizację 
priorytetowych przedsięwzięć TEN-T wskazanych przez składającą petycję, ani w 
dwustronnych kontaktach, ani też podczas wizyt na miejscu nie stwierdzono „wąskich gardeł” 
w aglomeracji mediolańskiej, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na transeuropejski ruch 
pasażerski i towarowy. Dostępna obecnie infrastruktura i realizowane przedsięwzięcia 
uznawane są za wystarczające do spełnienia wymogów prawodawstwa Unii w odniesieniu do 
transeuropejskiej sieci transportowej. Wygląda na to, że przedsięwzięcia wskazane przez 
składającą petycję mają raczej w większości charakter lokalny. Decyzje dotyczące ich 
opracowania i realizacji nie wchodzą zatem w zakres wytycznych TEN-T. W związku z tym 
Komisja nie widzi podstaw do tego, by stwierdzić naruszenie wytycznych TEN-T. 

Wniosek

Władze włoskie nie naruszyły obowiązującego prawodawstwa Wspólnoty, czyli w 
przedmiotowej sprawie – unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej. 

                                               
1W rzeczywistości przedsięwzięcia wymienione w tytule petycji to priorytetowe przedsięwzięcia TEN-T 
obejmujące węzeł w Mediolanie. Co więcej, wszystkie linie kolejowe dużych prędkości we Włoszech należą do 
priorytetowych przedsięwzięć TEN-T.
2 Dz.U. L 204 z 5.8.2010, s. 1–129.


