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Temats: Lūgumraksts Nr. 0102/2009, ko „Fuente Grande Association” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Eduardo Galguera García, par pārbrauktuves 
likvidēšanu uz FEVE šaursliežu dzelzceļa līnijas Llanes pašvaldībā, Astūrijā, 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret pārbrauktuves likvidēšanu uz FEVE šaursliežu dzelzceļa 
līnijas Llanes pašvaldībā un norāda, ka tas izdarīts saskaņā ar Sabiedrisko darbu ministrijas 
īstenoto stratēģisko infrastruktūras un transporta programmu. Viņš arī iebilst pret projektu, 
pamatojoties uz to, ka šis projekts ietver jaunu tiltu būvniecību, kas būtiski ietekmēs vidi un 
attiecīgās lauku kopienas. Lai arī darbi tiek veikti, saņemot ES līdzfinansējumu, tajos ir 
pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti, jo sabiedrība nav informēta par darbu norises ilgumu 
un nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ko paredz Eiropas tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Komisija ES PILOT projekta ietvaros izpētīja šajā lūgumrakstā minētos faktus.

Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka valsts Pārbrauktuvju plānā, kurā paredzēti darbi vairāku 
pašreizējo dzelzceļa pārbrauktuvju drošības uzlabošanai un daudzu citu pārbrauktuvju 
likvidēšanai, nav ievērota Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīva. Tomēr lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka plānā bija jāievēro SVN direktīva un ka daļa no plānā paredzētajiem 
darbiem saistībā ar pārbrauktuvju likvidēšanu (kopā vairāki tūkstoši) var būtiski ietekmēt 
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Natura 2000 teritorijas. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai Kopiena nepiešķir līdzekļus 
šādam plānam.

Saskaņā ar 1. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvā 
2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1 tās mērķis ir 
nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni un veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmējot 
ekoloģisko apsvērumu integrēšanu plānu un programmu sagatavošanas un pieņemšanas 
procesā, nodrošinot, lai saskaņā ar šo direktīvu veiktu vides novērtējumu tādiem plāniem un 
programmām, kam var būt būtiska ietekme uz vidi. Šāda novērtējuma raksturlielumi ir 
izklāstīti direktīvas 3. pantā.

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, direktīvas 4. pantā, kurā ir noteikti vispārīgi pienākumi, 
1. punktā ir paredzēts, ka 3. pantā minēto vides novērtējumu veic plānu un programmu 
sagatavošanas laikā, pirms to pieņemšanas vai iesniegšanas likumdošanas procedūrai.

Tomēr, lai plāns būtu šīs direktīvas piemērošanas jomā, tam jāatbilst 2. pantam (definīcijas), 
kurā noteikts, ka „plāni un programmas” ir plāni un programmas, tostarp ar Eiropas Kopienas 
līdzfinansējumu, kā arī visi plānu un programmu grozījumi,

- kurus sagatavo un/vai pieņem valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, vai arī tādi, ko 
pieņemšanai likumdošanas kārtībā parlamentā vai valdībā sagatavo iestāde, un
- kas prasīti saskaņā ar normatīviem vai administratīviem aktiem.

Turklāt direktīvas 3. panta 2. punktā norādīts, ka šādos plānos jābūt noteiktiem 
pamatprincipiem to projektu turpmākās attīstības saskaņošanai, kas uzskaitīti Direktīvas 
85/337/EEK I un II pielikumā.

Jāpiebilst, ka dzelzceļa pārbrauktuvju projekti nav norādīti pielikumos grozītajā 1985. gada 
27. jūnija Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2. Turklāt sava specifiskuma dēļ šie projekti diez vai būtiski ietekmēs 
Natura 2000 teritorijas, un Komisijai nav pierādījumu, ka šāda ietekme varētu rasties.

Visbeidzot Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka gadījumā, ja dzelzceļa pārbrauktuvju 
likvidēšana būs saistīta ar citiem dzelzceļa infrastruktūras darbiem, tiks veikts atbilstošs 
ietekmes uz vidi novērtējums.

Secinājums

Pieejamā informācija nesniedz pierādījumus, kas liecinātu, ka ir pārkāpta SVN direktīva.”

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.

2 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.


