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1. Sammendrag

Andragerne er imod nedlæggelsen af jernbaneoverskæringerne i niveau i forbindelse med 
FEVE-banelinjens strækning gennem Llanes kommune. Disse infrastrukturprojekter 
gennemføres i form af et PEIT-projekt: strategisk infrastruktur- og transportplan udarbejdet af 
det spanske ministerium for udviklingsfremme. Andragerne er imod dette projekt, da det 
indebærer opførelse af broer, som vil have en alvorlig indvirkning på miljøet og 
landdistrikterne. Projekterne er samfinansieret af EU-midler, men overholder ikke 
fællesskabsbestemmelserne, idet offentligheden ikke har modtaget oplysninger, og der er 
heller ikke gennemført en miljøkonsekvensanalyse i henhold til EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Kommissionen har undersøgt de i andragendet fremførte forhold gennem EU pilot-
instrumentet.

Ifølge andrageren er den nationale plan for jernbaneoverskæringer i niveau, som omfatter 
diverse arbejder med henblik på at øge sikkerheden ved en række eksisterende 
jernbaneoverskæringer i niveau og nedlægge mange andre, ikke i overensstemmelse med 
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SMV-direktivets bestemmelser. Andrageren mener imidlertid, at planen burde have været i 
overensstemmelse med SMV-direktivet, og at nogle af de arbejder vedrørende nedlæggelse af 
jernbaneoverskæringer i niveau, der fremgår af planen (i alt flere tusinde), kan få alvorlig 
indvirkning på Natura 2000-lokaliteter. Andrageren anmoder om, at der ikke gives
fællesskabsmidler til denne plan.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet1 har i henhold til direktivets artikel 1
til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af 
miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling ved sikring af, at der i overensstemmelse med dette direktiv 
gennemføres en miljøvurdering af bestemte planer og programmer, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Kendetegnene for disse vurderinger fastsættes i direktivets artikel 3.

For at nå ovennævnte mål fastsættes det i stk. 1 i artikel 4, som indeholder direktivets 
generelle forpligtelser, at den miljøvurdering, der er omhandlet i artikel 3, gennemføres under 
udarbejdelsen og inden vedtagelsen eller indledningen af lovgivningsproceduren for en plan 
eller et program.

For at fastslå om en plan er omfattet af direktivets anvendelsesområde, skal der i henhold til 
direktivets artikel 2 (definitioner) ved "planer og programmer" forstås planer og programmer, 
herunder sådanne, der medfinansieres af Det Europæiske Fællesskab, samt ændringer deri,

- som udarbejdes og/eller vedtages af en national, regional eller lokal myndighed, eller 
som udarbejdes af en myndighed med henblik på vedtagelse af parlament eller regering 
via en lovgivningsprocedure, og
- som kræves ifølge love og administrative bestemmelser.

Derudover fastsættes det i direktivets artikel 3, stk. 2, at sådanne planer fastlægger 
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omhandlet i bilag I og II 
til direktiv 85/337/EØF.

Det er værd at bemærke, at projekter i forbindelse med jernbaneoverskæringer i niveau ikke 
er opført i bilagene til direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet2 med ændringer. Derudover forventes disse 
projekter i lyset af deres specifikke art ikke at have nogen væsentlig indvirkning på Natura 
2000-lokaliteter, og Kommissionen har ikke noget bevis for, at en sådan indvirkning eventuelt 
måtte være en realitet.

Endelig har de spanske myndigheder bekræftet, at der altid udføres en relevant 
miljøkonsekvensvurdering, når nedlæggelsen af jernbaneoverskæringer i niveau sker i 
forbindelse med andre arbejder på jernbaneinfrastrukturen.
Konklusion

På baggrund af de tilgængelige oplysninger findes der intet bevis for, at SMV-direktivet er 
blevet overtrådt."

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.

2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.


