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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1579/2012, του Alberto Lago González, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ferbal Agrícola SL, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
σιδηροδρομική γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Murcia και της 
Cartagena (Ισπανία), η οποία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε μια περιοχή του 
Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Ισπανίας 
(Ministerio de Fomento), στο πλαίσιο της έγκρισης ενός σιδηροδρομικού έργου υψηλής 
ταχύτητας το οποίο θα συνδέσει τις πόλεις Murcia και Cartagena (Ισπανία), παραβιάζει την 
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο αναφέρων προειδοποιεί ότι η επιλεχθείσα 
σιδηροδρομική διαδρομή υψηλής ταχύτητας διασχίζει μια περιοχή του Natura 2000 
(ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona) και, ως εκ τούτου, έχει 
ιδιαιτέρως αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην εν λόγω ζώνη ειδικής προστασίας 
(SPA). Ο αναφέρων εκθέτει επίσης λεπτομερώς ότι οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που εκπονήθηκαν για το εν λόγω έργο έδειξαν την ύπαρξη δύο εναλλακτικών 
διαδρομών οι οποίες θα έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στην περιοχή του Natura 2000. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων καταγγέλλει παραβιάσεις της οδηγίας περί οικοτόπων, της οδηγίας περί 
πτηνών και της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, προκύπτει ότι σε αυτό το στάδιο έχει 
εγκριθεί προσωρινά η εκπόνηση ενημερωτικής μελέτης και δεν έχει χορηγηθεί τελική 
έγκριση. Προκύπτει επίσης ότι η διαδικασία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
του έργου βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει, σύμφωνα με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες1.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, πριν την έγκριση του έργου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας περί οικοτόπων, και 
ιδίως της παραγράφου 6 σημείο 3 και σημείο 4. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, κάθε 
σχέδιο ή έργο το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του. Σε περίπτωση αρνητικών συμπερασμάτων και ελλείψει εναλλακτικών 
λύσεων, το σχέδιο μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι σημαντικού 
δημόσιου συμφέροντος και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να προστατευτεί η συνοχή του δικτύου Natura 2000.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει 
ακόμη τελική απόφαση σχετικά με το έργο της κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας μεταξύ της Murcia και της Cartagena, και δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
τεκμηριώνουν την παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.mma.
anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a6
97b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (file 20090445).


