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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1449/2008, του κ. Isaac Dominguez Santos, ισπανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή Grajal de Campos
(León) έργων που πραγματοποιούνται για την κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Palencia-León

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η σχεδιαζόμενη κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής
υψηλής ταχύτητας Palencia-León θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή Grajal de
Campos (León). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η σιδηροδρομική γραμμή θα διέρχεται από
οικισμό ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας που έχει οδηγήσει στην ανακήρυξη της
περιοχής Grajal de Campos σε τόπο πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο αναφέρων επικρίνει την
αδράνεια των αρμόδιων αρχών που, αντί να διασφαλίσουν την προστασία της ακεραιότητας
του Grajal de Campos, ενέκριναν την προτεινόμενη διαδρομή. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να εξετάσει το εν λόγω ζήτημα δεδομένου ότι το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί
από πόρους της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος αντιτίθεται σε έργο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής, επικαλείται
την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην προκείμενη περίπτωση,
ο αναφέρων ανησυχεί λιγότερο για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην αξία του φυσικού
περιβάλλοντος της γύρω περιοχής, και περισσότερο για τον αντίκτυπο στην αξία της
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ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το
πρίσμα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύει στην προκείμενη περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία
2003/35/ΕΚ3 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή
οδηγία ΕΠΕ), προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών
έργων.

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων σχεδίων του παραρτήματος Ι, τα
οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε διαδικασία ΕΠΕ, και των σχεδίων του παραρτήματος
ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη θα αποφαίνονται μέσω εξέτασης κατά περίπτωση, ή/και
χρήσης κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία που μεταφέρει
την οδηγία εάν το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε ΕΠΕ. Τα σχέδια σιδηροδρομικών γραμμών
υψηλής ταχύτητας συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, σημείο 7 α), της οδηγίας και, ως εκ
τούτου, η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των σχεδίων προτού δοθεί έγκριση (γνωστή ως άδεια κατασκευής) από την
αρμόδια αρχή. Οι δημόσιες και περιβαλλοντικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν
άποψη και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Το
κοινό πρέπει να ενημερώνεται, ακολούθως, για το περιεχόμενο της άδειας κατασκευής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας ΕΠΕ, η πολιτιστική
κληρονομιά είναι ένας από τους παράγοντες τον οποίο η διαδικασία εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εντοπίζει, να περιγράφει και να αξιολογεί
κατάλληλα.

Προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διερευνήσουν τα
ζητήματα που εγείρει η παρούσα αναφορά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή
στις ισπανικές αρχές ζητώντας πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις σχετικές
απαιτήσεις βάσει της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές όσον αφορά τη
συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της κοινοτικής περιβαλλοντικής
νομοθεσίας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ρώτησε τις ισπανικές
αρχές με ποιον τρόπο εφάρμοσαν τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης ανακοίνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική
περιβαλλοντική νομοθεσία που είναι εφαρμοστέα στην παρούσα υπόθεση και, ειδικότερα,

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2 ΕΕ L 073 της 14.3.1997.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ (εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων)4. Πρέπει να επισημανθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας,
η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να εντοπίζει, να περιγράφει και να αξιολογεί
κατάλληλα, σε συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός
σχεδίου σε μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν πράγματι αίτηση για τη χορήγηση
κοινοτικής χρηματοδότησης υπέρ του μείζονος έργου "Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta
de Baños-Palencia-León. Plataforma Fase I", στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος
Castilla y León 2007-2013 του ΕΤΠΑ. Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα έργο κατασκευής
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας (AVE) μεταξύ της Μαδρίτης και της βόρειας και
βορειοδυτικής Ισπανίας, υπό τη μορφή επέκτασης της γραμμής Μαδρίτη-Valladolid, η οποία
βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων σε
σχέση με το εν λόγω έργο υπό το πρίσμα της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που
ενδέχεται να εφαρμόζεται στην παρούσα υπόθεση, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη όλα τα
διαθέσιμα στοιχεία επί του συγκεκριμένου θέματος, ιδίως στο πλαίσιο της εξέτασης του
φακέλου κοινοτικής χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για το εν λόγω μείζον έργο.

Σχετικά με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ5 και
2003/35/ΕΚ6, πρέπει να επισημανθεί ότι το εν λόγω έργο –διαχειριστής του οποίου είναι η
δημόσια επιχείρηση "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" ("ADIF")– υποβλήθηκε
σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή
ολοκληρώθηκε με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2007 που δημοσιεύθηκε στην
επίσημη εφημερίδα της ισπανικής κυβέρνησης (BOE), αριθ. 53 της 2ας Μαρτίου 2007
(σελίδες 9093 έως 9098). Η συγκεκριμένη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων φαίνεται επαρκής για τον άρτιο εντοπισμό και την ορθή αξιολόγηση των
επιπτώσεων του παρόντος έργου στο περιβάλλον, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων.

Όσον αφορά τις οδηγίες για τη φύση, δηλαδή: την οδηγία 2009/147/ΕΚ (οδηγία για τα
πτηνά)7 και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους)8, οι ισπανικές αρχές
προσκόμισαν το "πιστοποιητικό Natura 2000", το οποίο εκδόθηκε στις 18 Απριλίου 2008 από
την αρχή αρμόδια για την προστασία του δικτύου Natura 2000 (γενική διεύθυνση
περιβάλλοντος του τμήματος περιβάλλοντος της αυτόνομης κοινότητας της Castilla y León).
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη διενεργηθείσα εκτίμηση και τα
εγκριθέντα μέτρα, το παρόν έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000.
Στην πραγματικότητα, οι εργασίες για αυτό το έργο δεν βρίσκονται εντός κάποιας τοποθεσίας
του δικτύου Natura 2000, παρά το γεγονός ότι τρεις από αυτές βρίσκονται πλησίον της
επιλεγείσας διαδρομής.

                                               
4 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
5 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
6 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
7 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
8 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) του εν λόγω σχεδίου
περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση του αντικτύπου που ενδέχεται να έχει η σχεδιαζόμενη
κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στην πολιτιστική κληρονομιά. Στην σελίδα 9097
περιγράφεται συνοπτικά το ζήτημα αυτό και γίνεται, επί παραδείγματι, ειδική αναφορά στις
επιπτώσεις για τις τοποθεσίες Convento del Carmen, Ermita de Perales ή Camino de Santiago.
Κατά συνέπεια, η ΔΠΕ προβλέπει μέτρα για την ενσωμάτωση του τοπίου και την προστασία
κατά του θορύβου, αρχαιολογικές έρευνες και μελέτες κ.ο.κ. Η έκθεση του σχεδίου, η οποία
περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του εντύπου αίτησης για τη χορήγηση κοινοτικής
χρηματοδότησης, κάνει εξίσου λόγο για τα προβλεπόμενα μέτρα εν προκειμένω.

Εν πάση περιπτώσει, σε συνέχεια της εξέτασης της παρούσας αναφοράς, η Επιτροπή
απηύθυνε επιστολή στις ισπανικές αρχές, ζητώντας τις ειδικές παρατηρήσεις τους επί των
περιστατικών που καταγγέλλει ο αναφέρων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
την εκπλήρωση των προδιαγραφών της ΔΠΕ περί της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την
εκτέλεση του έργου.

Ανταποκρινόμενες στο εν λόγω αίτημα παροχής πληροφοριών, οι ισπανικές αρχές
διαβίβασαν τη σύμβαση της 16ης Μαρτίου 2010 της επιτροπής πολιτιστικής κληρονομιάς της
Castilla y León, η οποία εγκρίνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το επίμαχο έργο
κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής, εκτιμώντας ότι η επιλεγείσα διαδρομή και το εγκριθέν
σχέδιο δεν θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτιστικές αξίες της ιστορικής τοποθεσίας Grajal de Campos,
στην επαρχία León.

Επιπροσθέτως, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν την ειδική έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τον
φορέα του έργου (τη δημόσια επιχείρηση "ADIF"), σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του έργου
στην πολιτιστική κληρονομιά και τα συναφή εγκριθέντα μέτρα, ειδικότερα δε για το τμήμα της
γραμμής Palencia-León. Πρόκειται για εξαιρετικά πλήρη έκθεση, η οποία συνιστά, κατά την
κρίση της Επιτροπής, επαρκή και ικανοποιητική απάντηση.

Εν κατακλείδι, η ανάλυση του φακέλου δεν οδήγησε στο συμπέρασμα ότι διαπράχθηκε
παραβίαση του εφαρμοστέου κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου στην περίπτωση αυτή.


