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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 796/2005, των Marisol Montes and Pere Vallejo, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Plataforma l'Ave Pel Litoral», σχετικά με την προβλεπόμενη 
τροχιά σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που διασχίζει τη Βαρκελώνη

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων «Plataforma l'Ave Pel Litoral», 
διαμαρτύρονται για τα σχέδια των τοπικών και εθνικών αρχών να κατασκευάσουν 
σιδηροδρομική σήραγγα μήκους 7 χιλιομέτρων, που θα διασχίζει το κέντρο της Βαρκελώνης 
και θα εξυπηρετεί αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας. Οι αναφέροντες αμφισβητούν την 
επιλεγείσα διαδρομή και υποστηρίζουν ότι τα έργα αναμένεται να έχουν αντίκτυπο σε 905 
κτίρια (ορισμένα από τα οποία αποτελούν εθνική και διεθνή πολιτιστική κληρονομιά) και στη 
ζωή 18.100 οικογενειών. Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναλάβει δράση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τοπικές και οι εθνικές αρχές θα 
επανεκτιμήσουν το κόστος και τα οφέλη του έργου και θα εξετάσουν εναλλακτικές τροχιές με 
μικρότερο αντίκτυπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Η προβλεπόμενη σήραγγα που θα εξυπηρετεί αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας η οποία θα
διασχίζει την Βαρκελώνη θα αποτελέσει τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας Μαδρίτης-γαλλικών συνόρων, που αποτελεί έργο προτεραιότητας (PP3), όπως 
ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ (απόφαση αριθ.°1692/96/ΕΚ). 

Η Επιτροπή, μέσω των ταμείων συνοχής και του προϋπολογισμού των ΔΕΔ-Μ, 
συγχρηματοδοτεί τμήματα αυτού του έργου προτεραιότητας εδώ και αρκετά χρόνια. Ενώ τα
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ταμεία συνοχής έχουν επικεντρώσει τη στήριξή τους στο στάδιο των εργασιών που σχετίζεται 
με τη ζεύξη Μαδρίτης και Βαρκελώνης (που καταλήγει στον σιδηροδρομικό σταθμό Sants), 
δηλ. ένα τμήμα του έργου που δεν σχετίζεται με την αναφορά, ο προϋπολογισμός των ΔΕΔ-
Μ συγχρηματοδοτεί μελέτες για το σύνολο της γραμμής, περιλαμβανομένων των σχετικών 
μελετών που θα οδηγήσουν στη συνέχιση της γραμμής από τη Βαρκελώνη στη Gerona-
Figueras. 

Η στήριξη για τα ΔΕΔ-Μ υπόκειται σε κανόνες που ορίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό των ΔΕΔ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου) και στη συμμόρφωση
με την κοινοτική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, τον 
ανταγωνισμό και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, μια προϋπόθεση που ισχύει επίσης για 
το ταμείο συνοχής. Η εφαρμογή του έργου παραμένει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. 
Η Επιτροπή μπορεί ωστόσο να παρέμβει σε περιπτώσεις παραβίασης της κοινοτικής 
νομοθεσίας ή σε περίπτωση οικονομικών ατασθαλιών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει
οιαδήποτε σύγκρουση με την κοινοτική νομοθεσία βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο 
αναφέρων.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ και την οδηγία 2003/35/ΕΚ, προβλέπει τη
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με ορισμένα έργα. Ενώ τα έργα
κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων προϋποθέτουν τη διενέργεια 
εκτίμησης δυνάμει της οδηγίας (περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, σημείο 7), άλλα έργα 
κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών περιλαμβάνονται δυνάμει στο σημείο 10 γ του 
Παραρτήματος II. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΕΠΕ) εάν το έργο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η
πρωταρχική ευθύνη προσδιορισμού του κατά πόσον ισχύει αυτό εναπόκειται στην αρμόδια 
αρχή του εμπλεκόμενου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε από τις ισπανικές αρχές ότι τα πορίσματα των
συμπληρωματικών μελετών για τις προταθείσες τροποποιήσεις του σχεδίου
(περιλαμβανομένης μιας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) κατέστησαν διαθέσιμα 
στο κοινό προκειμένου να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις ή 
προτάσεις για εναλλακτικές επιλογές. Ένα πρώτο έγγραφο για την ενημέρωση του κοινού
παρουσιάστηκε πριν από έξι χρόνια. Οι ισπανικές αρχές αναλύουν επί του παρόντος τις 
απαντήσεις που έλαβαν σε συνέχεια αυτής της δημόσιας διαβούλευσης.

Η Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι η επιτροπή «Fomento y Viviendas» της ισπανικής γερουσίας
θα συναντήσει την ένωση «L’AVE PEL LITORAL» για να τους δώσει τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν τη θέση τους όσον αφορά το σχέδιο της χάραξης της διαδρομής της γραμμής 
υψηλής ταχύτητας κάτω από την Βαρκελώνη.

Η Επιτροπή ενημερώνει επιπλέον την Επιτροπή Αναφορών ότι οι αναφέροντες έχουν 
υποβάλει επίσης καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (ref. 798/2006/BM).


