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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0102/2009 dėl FEVE siaurojo geležinkelio linijos geležinkelio 
pervažų panaikinimo Astūrijoje, Ljaneso savivaldybėje (Ispanija), kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Eduardo Galguera García Fuente Grande 
Association vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja FEVE siaurojo geležinkelio linijos geležinkelio pervažų 
panaikinimui Ljaneso savivaldybėje ir nurodo, kad šias pervažas planuojama panaikinti pagal 
Viešųjų darbų ministerijos pradėtą strateginės infrastruktūros ir transporto programą. Peticijos 
pateikėjai prieštarauja projektui dėl to, kad jis susijęs su tiltų statyba, o tai turės didelį 
neigiamą poveikį aplinkai ir atitinkamoms kaimo bendruomenėms. Nepaisant gaunamo ES 
bendrojo finansavimo, atliekant šiuos darbus pažeidžiami Europos Sąjungos teisės aktai, nes 
visuomenė būtinais laikotarpiais neinformuojama ir neatliekami poveikio aplinkai vertinimai, 
kurie būtini pagal Europos teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Šioje peticijoje nurodytas aplinkybes Komisija ištyrė per ES PILOT. 

Pasak peticijos pateikėjo, nacionalinis geležinkelio pervažų planas, kuriame numatyti darbai, 
skirti didinti daugelio esamų geležinkelio pervažų saugumą ir panaikinti daug kitų 
geležinkelio pervažų, neatitinka Pasekmių aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos reikalavimų. 
Peticijos pateikėjas mano, kad planas turėjo būti suderintas pagal PAV direktyvą ir kad kai kurie 
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darbai, susiję su plane numatytų geležinkelio pervažų (iš viso kelių tūkstančių) panaikinimu gali 
turėti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Peticijos pateikėjas reikalauja neskirti 
Bendrijos lėšų tokiam planui.

Pagal 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo1 1 straipsnį šios direktyvos tikslas yra 
sukurti aukštą aplinkos apsaugos lygį ir padėti į rengiamus ir priimamus planus bei programas 
integruoti aplinkos apsaugos klausimus, kad būtų skatinama tvari plėtra, užtikrinant, kad 
laikantis šios direktyvos būtų atliekamas tam tikrų planų ir programų, kurių pasekmės gali 
būti reikšmingos aplinkai, aplinkos vertinimas. Tokio vertinimo ypatybės išdėstytos 
direktyvos 3 straipsnyje.

Norint pasiekti šį tikslą, direktyvos 4 straipsnio, kuriame nustatyti bendrieji įpareigojimai, 
1 dalyje nurodyta, kad 3 straipsnyje nurodytas aplinkosauginis vertinimas atliekamas rengiant 
planą ar programą ir prieš juos priimant ar pateikiant svarstyti pagal įstatymų leidimo 
procedūrą.

Tačiau tam, kad planas patektų į direktyvos taikymo sritį, pagal jos 2 straipsnį („Sąvokos“) 
„planai ir programos“ – tai planai ir programos, įskaitant tuos, kuriuos bendrai finansuoja 
Europos bendrija, taip pat visi jų daliniai pakeitimai:

- kuriuos turi parengti ir (arba) priimti valdžios institucija nacionaliniu, regioniniu arba 
vietiniu lygmeniu arba kuriuos parengia valdžios institucija ir kuriuos vėliau priima 
parlamentas arba vyriausybė laikydamiesi įstatymų leidimo procedūros, ir
- kurių reikia pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.

Be to, direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tokiuose planuose turėtų būti 
nustatomi tolesnio projektų, išvardytų Direktyvos 85/337/EEB I ir II prieduose, vystymo 
pagrindai.
Verta paminėti, kad geležinkelio pervažų projektų nėra tarp 1985 m. birželio 27 d. direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo2 su 
pakeitimais prieduose išvardytų projektų. Be to, tikėtina, kad dėl savo specifinio pobūdžio šie 
projektai neturės reikšmingų pasekmių tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, ir Komisija neturi 
jokių įrodymų, kad tokių pasekmių gali atsirasti.

Galiausiai Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad jei geležinkelio pervažų 
panaikinimas yra susijęs su kitais geležinkelių infrastruktūros darbais, bus atliktas tinkamas 
jų poveikio aplinkai vertinimas.

Išvada

Remiantis turima informacija, nėra galimo SAV direktyvos pažeidimo įrodymų“.

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.

  
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.


