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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0900/2007, του κ. Giancarlo Pastorutti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «NO-TAV» της Bagnaria Arsa και άλλων επιτροπών 
που εναντιώνονται στον διάδρομο 5, σχετικά με την αντίθεσή τους στην 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίρρησή του ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον 
σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača υποστηρίζοντας συγκεκριμένα ότι οι κοινοτικοί 
κανόνες που αφορούν την ενημέρωση και διαβούλευση του κοινού για περιβαλλοντικά 
θέματα (οδηγία 2003/4/ΕΚ και Σύμβαση του Aarhus) έχουν παραβιαστεί σε σχέση με το 
τμήμα Portogruaro-Ronchi dei Legionari, ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων υποδομών σε τόπους κοινοτικής 
σημασίας (λιμνοθάλασσες Grado και Marano στην περιοχή Carso) και ότι δεν εκπονήθηκε 
καμία ανάλυση όσον αφορά το κόστος και τα οφέλη, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο του 
έργου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που εμφανίζει ήδη κυκλοφοριακή συμφόρηση 
εξαιτίας των υφιστάμενων δρόμων μεταφορών. Τέλος, ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι περιφερειακές αρχές του Friuli σκοπεύουν να εφαρμόσουν το 
«αντικειμενικό δίκαιο» (Objective Law) προκειμένου να ακολουθήσουν την ταχεία 
διαδικασία έγκρισης, παρεκκλίνοντας, ως εκ τούτου, από το προηγούμενο που 
δημιουργήθηκε σε σχέση με τον σιδηροδρομικό άξονα υψηλής ταχύτητας στην κοιλάδα Susa, 
αναφορικά με τον οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε κατά της εφαρμογής του αντικειμενικού 
δικαίου στο ιταλικό τμήμα του σιδηροδρόμου Τορίνο-Λυόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουνίου 2008.
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I. Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίρρησή του ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον 
σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača υποστηρίζοντας συγκεκριμένα ότι οι κοινοτικοί 
κανόνες που αφορούν την ενημέρωση και διαβούλευση του κοινού για περιβαλλοντικά 
θέματα (οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες1

και Σύμβαση του Aarhus) έχουν παραβιαστεί σε σχέση με το τμήμα Portogruaro-Ronchi dei
Legionari, ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προβλεπόμενων υποδομών σε τόπους κοινοτικής σημασίας (λιμνοθάλασσες
Grado και Marano στην περιοχή Carso) και ότι δεν εκπονήθηκε καμία ανάλυση όσον αφορά 
το κόστος και τα οφέλη, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου σε μια 
πυκνοκατοικημένη περιοχή που εμφανίζει ήδη κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας των 
υφιστάμενων δρόμων μεταφορών. Τέλος, ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
οι περιφερειακές αρχές του Friuli σκοπεύουν να εφαρμόσουν το «Legge Obiettivo» 
(αντικειμενικό δίκαιο) προκειμένου να ακολουθήσουν την ταχεία διαδικασία έγκρισης.

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει την παρούσα αναφορά το 2007, αφού αντίγραφό της είχε 
σταλεί στον Πρόεδρο Barroso καθώς και στους Επιτρόπους Barrot και Δήμα. Η απάντηση 
στάλθηκε στον αναφέροντα την 1η Οκτωβρίου 2007 από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Από τις παρεχόμενες πληροφορίες, φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα χορηγηθεί άδεια κατασκευής 
για την προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Portogruaro-Divača από τις 
αρμόδιες αρχές της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Πράγματι, ο αναφέρων παραπέμπει μόνο στην 
αρνητική γνώμη που εξέφρασε ένα μόνο Υπουργείο το 2005 σχετικά με τη διενέργεια ΕΠΕ 
σε ένα από τα τρία τμήματα, και όχι στην έκβαση των διαδικασιών χορήγησης αδειών.

Για το εν λόγω έργο απαιτείται υποχρεωτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ), βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε234 Η Επιτροπή είναι της άποψης 
ότι μια ενιαία ΕΠΕ, ή σαφώς συνδεδεμένες ΕΠΕ που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
σωρευτικές επιπτώσεις στα διάφορα τμήματα, πρέπει να διενεργηθεί καταρχήν σε όλο το 
μήκος της προτεινόμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί 
ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν απαιτεί την εκτίμηση του κόστους και των οφελών συγκεκριμένων 
έργων, ούτε και απαιτεί να εκτιμηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος πριν από τη χορήγηση άδειας 
κατασκευής.

Επιπλέον, οι επιπτώσεις του έργου σε τόπους του δικτύου Natura 2000 στην περιοχή που 
ενδέχεται να πληγεί πρέπει να εκτιμηθούν δεόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 

                                               
1 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σελ. 26-32.

2 Οδηγία 85/337/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175 της 05.07.85, σελ. 40.

3 Τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 73 της 14.03.97, σελ. 5.

4 Τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.06.03, σελ. 17.
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της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους1.

Όσον αφορά το «Legge Obiettivo», έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση ενός από τα διατάγματα εφαρμογής του με την οδηγία ΕΠΕ. 
Ωστόσο, η εφαρμογή του «Legge Obiettivo» σε συγκεκριμένα έργα δεν συνιστά καθαυτή 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Η διασφάλιση ότι η συγχρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) είναι συμβατή με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για 
την Επιτροπή. Τον Μάρτιο του 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση σχετικά με τα
Διευρωπαϊκά δίκτυα: προς μια ενοποιημένη θεώρηση2 η οποία περιείχε ένα σχετικό έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο περιλαμβάνει έναν Οδηγό για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα και βασική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Δεν υπήρξε συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά Ταμεία ή τον προϋπολογισμό των ΔΕΔ
για κανένα από τα έργα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη γραμμή. Ωστόσο, δύο 
προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας συγχρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν από τον 
προϋπολογισμό των ΔΕΔ (600 000 ευρώ το 1997 και 1 000 000 ευρώ το 2000) οι οποίες 
χρησίμευσαν ως βάση για μια μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος Interreg IIIA που λήγει το 2008. Στο πλαίσιο του 
πολυετούς προγράμματος ΔΕΔ-Μ 2007-2013 προβλέπεται συγχρηματοδότηση για δύο έργα 
που υποβλήθηκαν από την Ιταλία και τη Σλοβενία για τα οποία προβλέπονται μελέτες 
σκοπιμότητας για τη γραμμή μεταξύ Ronchi-Sud και Τεργέστης, καθώς και για τη γραμμή 
μεταξύ Τεργέστης και Divača.

Προβλέπεται συγχρηματοδότηση για διατροπικές υποδομές στην περιοχή Friuli-Venezia-
Giulia μέσω του νέου επιχειρησιακού τους προγράμματος στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
Ταμείων 2007-13 περιλαμβάνοντας και τις υποδομές για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών 
εγκαταστάσεων στο Ronchi dei Legionari.

Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδότησης, είτε στηρίζονται από τα διαρθρωτικά Ταμεία είτε 
από τον προϋπολογισμό των ΔΕΔ, πρέπει να σέβονται την κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία.

III. Συμπεράσματα

Καθώς η διαδικασία έγκρισης του έργου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου βάσει των 
στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα αναφορά, δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί 
περαιτέρω δράση σε αυτό το στάδιο.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.

2 COM (07)374, της 21.03.07


