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Ref.: Petiția 1089/2010, adresată de Lidia Valentini, de cetățenie italiană, în numele 
„Associazione Viaggiatori”, privind nerespectarea acordurilor și deciziilor privind 
rețelele transeuropene

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță nerespectarea de către autoritățile italiene, în special de către autoritățile 
din orașul Milano, a acordurilor și deciziilor privind rețelele transeuropene. O parte din 
infrastructura necesară nu a fost furnizată, fapt care a condus la întârzieri și la producerea de 
pagube. Petiționara oferă drept exemplu anumite proiecte care nu au fost finalizate și, prin 
urmare, aceasta urmărește obținerea unei hotărâri judecătorești pentru nerespectarea deciziilor 
relevante și inițierea de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționara afirmă că autoritățile italiene, în special autoritățile municipale din Milano și cele 
regionale din Lombardia își neglijează obligațiile care le revin în temeiul legislației și 
politicilor europene. Se face referire la Cartea albă privind politica europeană de transport, 
care nu are caracter obligatoriu și la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și 
obligațiile călătorilor din transportul feroviar, care nu constituie o bază juridică pentru 
solicitarea vreunei actualizări în ceea ce privește dezvoltarea sau gestionarea infrastructurii. 
Mai exact, legislația europeană aplicabilă acțiunilor menționate de petiționară1 este 
                                               
1 De fapt, proiectele menționate în titlul petițiilor sunt proiecte prioritare TEN-T care trec prin nodul Milano –
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reprezentată de orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport 
(Decizia 661/2010/UE1 – cunoscută sub denumirea de Orientări TEN-T) care solicită 
eliminarea blocajelor. Petiționara susține că în zona urbană din Milano trebuie să se 
construiască o serie de proiecte de cale ferată pentru a se îndeplini această cerință. Aceasta 
susține, prin urmare, că Orientările TEN-T nu au fost respectate și că autoritățile locale și 
regionale relevante trebuie să fie obligate să implementeze proiectele în discuție.

Observațiile Comisiei privind petiția

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că statele membre, împreună 
cu Comisia, trebuie să coordoneze politicile derulate la nivel național care pot avea un impact 
semnificativ asupra realizării obiectivului de a dezvolta rețele transeuropene, în special în 
domeniul transportului. În orice caz, tratatul prevede că proiectele de interes comun care 
privesc teritoriul unui stat membru necesită aprobarea statului membru în cauză [Articolul 
172 alineatul (2) din TFUE]. Prin intermediul acestei prevederi se asigură respectarea 
principiului subsidiarității.

Până acum, autoritățile italiene nu au făcut nicio solicitare cu privire la potențialele proiecte 
legate de zona urbană a orașului Milano, iar Comisia nu a fost informată cu privire la vreo 
anumită problemă. Nici raportarea regulată efectuată de autoritățile statelor membre, nici 
activitatea coordonatorilor europeni care facilitează dezvoltarea proiectelor prioritare TEN-T 
la care face referire petiționara și nici contactele bilaterale și vizitele la fața locului nu au 
evidențiat în zona urbană a orașului Milano blocaje care să poată afecta în mod negativ 
transportul transeuropean de călători și marfă. Infrastructura actuală și proiectele aflate în 
desfășurare sunt considerate a fi suficiente pentru îndeplinirea condițiilor impuse de legislația 
Uniunii cu privire la rețeaua transeuropeană de transport. Proiectele menționate de petiționară 
par, în mare măsură, unele de natură regională. Deciziile cu privire la pregătirea și aplicarea 
acestora nu intră în domeniul de aplicare a Orientărilor TEN-T. Prin urmare, Comisia nu 
identifică niciun motiv în baza căruia să se mențină ideea de încălcare a Orientărilor TEN-T.

Concluzie

Autoritățile italiene nu încalcă legislația UE în vigoare – în cazul de față, Orientările Uniunii 
pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport.

                                                                                                                                                  
mai mult, toate liniile de mare viteză din Italia sunt proiecte prioritare TEN-T.
1 JO L 204, 5.8.2010, p. 1-129.


