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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0123/2019, του V. K., κροατικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη Σλοβενία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε 
την καταγγελία του σχετικά με το σχέδιο της σλοβενικής κυβέρνησης για την κατασκευή της 
δεύτερης γραμμής της σιδηροδρομικής σύνδεσης Koper-Divača, η οποία, κατά την άποψή 
του, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε περιοχή Natura 2000.  Ο αναφέρων έχει, επίσης, 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιουλίου 2019

Όσον αφορά τα περισσότερα από τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να παρέμβει, καθώς τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Όσον αφορά την καταγγελία που υπέβαλε ο αναφέρων, καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων1 
για τον χειρισμό των καταγγελιών στις 13 Σεπτεμβρίου 2018. Οι κύριες αιτιάσεις της 
καταγγελίας αφορούσαν την έκδοση του νόμου για τη ρύθμιση της κατασκευής, της 
λειτουργίας και της διαχείρισης της δεύτερης γραμμής της σιδηροδρομικής σύνδεσης Divača-
Koper («νόμος Divača-Koper») και τις εικαζόμενες σημαντικές επιπτώσεις στη φύση και τον 
υδροφόρο ορίζοντα μιας ευαίσθητης καρστικής περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με την 
καταγγελία, κινήθηκαν διαδικασίες κατά του νόμου Divača-Koper ενώπιον εθνικών και 

1 CHAP (2018) 003069.
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διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του σλοβενικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ:

Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 27 
χιλιομέτρων μεταξύ του κόμβου Divača και του λιμένα Koper. Λόγω των απαιτήσεων που 
απορρέουν από τον ορεινό και ευαίσθητο χαρακτήρα του περιβάλλοντος (καρστική 
γεωμορφολογία και ένταξη στο δίκτυο Natura 2000), ο σχεδιασμός απαιτεί οκτώ σήραγγες 
και άλλα σύνθετα έργα διασύνδεσης (οδογέφυρες, γέφυρες και μια στοά).

Η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον το έργο είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία 
της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) και των αιτήσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Πολιτική Συνοχής (υπό εξέλιξη αξιολόγηση). 

Τα κύρια εκκρεμή ζητήματα αφορούσαν τη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους2 
και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα3. 

Οδηγία για τους οικοτόπους

Κατά την υλοποίηση του έργου τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης εκτίμησης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Η εκτίμηση του άρθρου 6 παράγραφος 3 διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) βάσει της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ4 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον («οδηγία ΕΠΕ»). Η αρμόδια σλοβενική αρχή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στους τόπους του δικτύου Natura 2000 δεν θα είναι 
σημαντικές και ότι έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τον σκοπό αυτό 
(συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου «Πρωτοκόλλου διεξαγωγής επιχειρήσεων σε 
περίπτωση ανακάλυψης σπηλαίων»). Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το έργο δεν περιλαμβάνει νέα μεταβολή των 

2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
4 Οδηγία 2011/92/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον - Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1-21.
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φυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτων ή αλλαγές στην ποσότητα των 
υπόγειων υδάτων που επιδεινώνουν την κατάσταση του υδατικού συστήματος ή εμποδίζουν 
την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Στις περιβαλλοντικές αποφάσεις περιελήφθησαν μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου σχετικά με το υδατικό σύστημα. Οι σλοβενικές αρχές 
πραγματοποίησαν επίσης διασυνοριακές διαβουλεύσεις με την Ιταλία σχετικά με τον πιθανό 
αντίκτυπο στα υπόγεια ύδατα, στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε 
παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Με βάση την επανεξέταση των πληροφοριών του αναφέροντος και των παρατηρήσεων του 
CEF και της ΕΤΕπ, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ. Ο αναφέρων ενημερώθηκε για αυτήν την εκτίμηση στις 19 Δεκεμβρίου του 2018. 
Δεδομένου ότι δεν προβλήθηκαν σχετικά επιχειρήματα, η εξέταση της καταγγελίας που 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή περατώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ, η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρέμβει περαιτέρω. 


