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Tárgy: Eduardo Galguera García, spanyol állampolgár által a Fuente Grande 
Szövetség nevében benyújtott, 0102/2009. számú petíció a FEVE keskeny 
nyomtávú vasútvonalán Llanes településen (Asztúria, Spanyolország) levő 
szintbeli átjárók megszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói ellenzik a FEVE keskeny nyomtávú vasútvonalán Llanes településen 
található szintbeli átjárók megszüntetését, amelyre a PEIT (a fejlesztési minisztérium 
stratégiai infrastruktúrával és közlekedésfejlesztéssel foglalkozó terve) keretében kerül sor. A 
petíció benyújtói ellenzik ezt a projektet, mivel felüljárók építését teszi szükségessé, ami 
komoly hatással lenne a környezetre, illetve a vidéki közösségekre. Jóllehet a fent említett 
munkálatokra uniós társfinanszírozás mellett kerül sor, azok nem felelnek meg az uniós 
jogszabályoknak, mivel nem teljesült a jogszabályban előírt közzétételi időszak, valamint nem 
készült környezeti hatástanulmány. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petícióban említett tényeket a Bizottság az EU PILOT segítségével vizsgálta meg. 

A petíció benyújtója szerint a szintbeli átjárókra vonatkozó nemzeti terv, amely egyrészt 
munkálatok elvégzését irányozza elő számos meglévő szintbeli átjáró biztonságosságának 
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növelése érdekében, másrészt sok más átjárót megszüntet, nem tartozik az SKV-irányelv 
hatálya alá. A petíció benyújtója ugyanakkor úgy véli, hogy a terv esetében alkalmazni kellett 
volna az SKV-irányelvet, és a tervben a szintbeli átjárók megszüntetésével kapcsolatban 
előirányzott munkálatok egy része (több ezer ilyen átjáróról van szó) jelentős hatást 
gyakorolhat egyes Natura 2000 helyszínekre. A petíció benyújtója azt kéri, hogy egy ilyen terv 
ne részesülhessen közösségi támogatásban.

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. 
június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 az 1. cikkében 
meghatározottak értelmében az a célja, hogy a környezet magas szintű védelmét biztosítsa, és 
hogy hozzájáruljon a környezeti szempontok beillesztéséhez a tervek és programok 
kidolgozásába és elfogadásába a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, annak 
biztosításával, hogy ennek az irányelvnek megfelelően, környezeti vizsgálatot végezzenek 
egyes, a környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek és programok vonatkozásában.
Az ilyen vizsgálatok jellemzőit az irányelv 3. cikke határozza meg.

A fenti cél megvalósítása érdekében az irányelvnek az általános kötelezettségekről szóló 4. 
cikke az (1) bekezdésben meghatározza, hogy a 3. cikkben említett környezeti vizsgálatot a 
terv vagy program kidolgozása során, illetve annak elfogadását vagy jogalkotási eljárásra 
bocsátását megelőzően végzik el.

Ugyanakkor ahhoz, hogy egy terv az irányelv hatálya alá tartozzon, meg kell felelnie az 
irányelv 2. cikkében (Fogalommeghatározások) foglaltaknak, amely szerint a „tervek és 
programok” azok a tervek és programok, beleértve az Európai Közösség által közösen 
finanszírozottakat is, illetve ezek bármely módosítása:

– amelyeket valamely nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságnak kell kidolgoznia, 
illetve elfogadnia, illetve amelyeket valamely hatóság dolgoz ki parlamenti vagy 
kormány általi jogalkotási eljárás útján történő elfogadásra, valamint
– amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések írnak elő.

Az irányelv 3. cikkének (2) bekezdése ezenkívül előírja, hogy az ilyen tervek határozzák 
meg a 85/337/EGK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli 
engedélyének kereteit. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szintbeli átjárókkal kapcsolatos projektek nem szerepelnek az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i (módosított) 85/337/EGK irányelv2 mellékleteiben. Ezenkívül ezek a projektek –
sajátos jellegükből adódóan – várhatóan nem gyakorolnak jelentős hatást Natura 2000 
területekre, és a Bizottságnak nincs bizonyítéka arra, hogy ilyen hatások a jövőben esetleg 
bekövetkezhetnek.

Végül a spanyol hatóságok megerősítették, hogy amennyiben a szintbeli átjárók 
megszüntetése kapcsán a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos egyéb munkálatokra is sor 
kerül, megfelelő környezeti vizsgálatot fognak végezni.

Következtetés
                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.  
2 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
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A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg az SKV-irányelv esetleges 
megsértése.


