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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0265/2011, του ldevis Tibaldi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
Comitato per la Vita del Friuli rurale, σχετικά με τη συμβατότητα της 
κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Τεργέστης-Βενετίας με την 
κοινοτική νομοθεσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας 
Τεργέστης-Βενετίας (διάδρομος 5 του διευρωπαϊκού δικτύου) από την εταιρεία ITALFER εξ 
ονόματος των Ιταλικών Σιδηροδρόμων είναι αντίθετη με τους κοινοτικούς κανόνες.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων δηλώνει ότι η ITALFER ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Messaggero Veneto στις 30 Δεκεμβρίου 2010, 
δεν κατέστη όμως δυνατόν να ελέγξει το κείμενο της ΕΠΕ στις σχετικές υπηρεσίες του 
υπουργείου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2001. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· 
ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.
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ΕΠΕ), σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής.  

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, οι οποίες έχουν, επίσης, τεθεί 
στη διάθεση της Επιτροπής από άλλες πηγές1, φαίνεται ότι οι διαδικασίες ΕΠΕ συνεχίζονται 
για την εν λόγω προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή. 

Το άρθρο 6, παράγραφος 5, της οδηγίας ΕΠΕ αναφέρει ότι «οι αναλυτικές ρυθμίσεις για να 
ενημερώνεται το κοινό, παραδείγματος χάριν, με τοιχοκόλληση σε ορισμένη ακτίνα ή 
δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό, 
παραδείγματος χάριν, με την υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη διενέργεια δημοσκοπήσεων, 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη».

Η Ιταλία έχει μεταφέρει αυτήν τη διάταξη στο άρθρο 24, παράγραφος 1, του νομοθετικού 
διατάγματος 152 της 3ης Απριλίου 2006, όπως τροποποιήθηκε. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι 
ένα σχέδιο πρέπει να ανακοινώνεται στον Τύπο και τον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής2.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ανακοίνωση διαδικασίας ΕΠΕ σε ιστότοπο που 
υποδεικνύει τους τρόπους πρόσβασης του κοινού σε περαιτέρω έγγραφα δεν αποτελεί 
παράβαση της οδηγίας ΕΠΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, να επισημάνει ότι ο διαχωρισμός του προτεινόμενου σχεδίου σε 
τρία ξεχωριστά τμήματα με τρεις ξεχωριστές διαδικασίες ΕΠΕ δεν αντιβαίνει στην οδηγία 
ΕΠΕ, εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις όλων αυτών των τμημάτων. Η 
οικονομική και κοινωνική ανάλυση κόστους-οφέλους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ΕΠΕ. 

Συμπέρασμα

Από τις πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και οι οποίες τέθηκαν, 
επίσης, στη διάθεση της Επιτροπής από άλλες πληγές, φαίνεται ότι οι διαδικασίες ΕΠΕ 
συνεχίζονται επί του παρόντος για την εν λόγω προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή.  Δεν 
εντοπίζεται παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ σε αυτό το στάδιο.

                                               
1 Άλλες επιστολές διαμαρτυρίας και αλληλογραφία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά 
με το συγκεκριμένο προτεινόμενο σχέδιο.
2 Decreto Legislativo (DLgs) της 3.4.2006, αριθ. 152, όπως τροποποιήθηκε από το DLgs 
αριθ. 4 της 16.1.2008 και το DLgs αριθ. 128 της 29.6.2010, («Consultazione»), στο οποίο ένα 
σχέδιο, «... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente».


