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Betreft: Verzoekschrift 102/2009, ingediend door Eduardo Galguera García (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación Fuente Grande, over de opheffing van 
gelijkvloerse spoorwegovergangen op het FEVE-traject door de gemeenteraad 
van Llanes (Asturië, Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn tegen de door de gemeente Llanes voorgenomen opheffing van de gelijkvloerse 
spoorwegovergangen van het FEVE-traject. Deze infrastructurele werken maken deel uit van 
het PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte: strategisch infrastructuur- en 
verkeersplan) van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Indieners zijn tegen dit plan 
wegens de bouw van een aantal bruggen, die aanzienlijke schade zouden toebrengen aan het 
milieu en aan landelijk gelegen woonkernen. Hoewel voornoemde werkzaamheden mede 
worden gefinancierd uit de Europese begroting, voldoen ze niet aan de Europese regelgeving, 
omdat de voorgeschreven termijnen voor openbare kennisgeving niet in acht zijn genomen en 
er geen milieueffectrapportage is uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

De aangevoerde feiten in dit verzoekschrift zijn door de Commissie onderzocht door middel van 
een proefproject (EU Pilot).

Volgens indiener is het Nationaal Plan voor gelijkvloerse spoorwegovergangen, dat voorziet 
in werken ter vergroting van de veiligheid van een aantal bestaande gelijkvloerse 
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spoorwegovergangen en de opheffing van een heleboel andere, niet onderworpen aan de 
SMER-richtlijn. Indiener meent echter dat dit wel had moeten gebeuren en dat enkele werken 
voor de opheffing van gelijkvloerse spoorwegovergangen zoals voorzien in het plan (in totaal 
enkele duizenden) vergaande gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Indiener 
verzoekt om geen communautaire fondsen aan een dergelijk plan toe te wijzen.

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's1 heeft 
volgens artikel 1 ten doel om te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te 
dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van 
plannen en programma's, met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling, door 
ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en programma's die aanzienlijke effecten op het milieu 
kunnen hebben overeenkomstig deze richtlijn aan een milieubeoordeling worden 
onderworpen. De kenmerken van een dergelijke milieubeoordeling zijn in artikel 3 van de 
richtlijn beschreven.

Met het oog op bovenstaande doelstelling bepaalt artikel 4, lid 1, van de richtlijn, dat de 
algemene verplichtingen beschrijft, dat de milieubeoordeling waar in artikel 3 naar wordt 
verwezen wordt uitgevoerd tijdens de voorbereiding en vóór de vaststelling of onderwerping 
aan de wetgevingsprocedure van een plan of programma.

Wil een plan echter binnen de werkingssfeer van de richtlijn vallen, dan moet volgens
artikel 2 van de richtlijn (definities) onder “plannen en programma's” het volgende worden 
verstaan: plannen en programma's, met inbegrip van die welke door de Gemeenschap 
worden medegefinancierd, alsook de wijzigingen ervan,
- die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 
vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een 
wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te worden vastgesteld en
- die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven.
Bovendien specificeert artikel 3, lid 2, van de richtlijn dat dergelijke plannen het kader 
moeten vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlagen I en 
II bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde projecten.

Het is van belang erop te wijzen dat gelijkvloerse spoorwegovergangen niet worden genoemd
in de bijlagen van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten2, zoals gewijzigd. Bovendien is het, door hun specifieke 
aard, niet aannemelijk dat deze projecten aanzienlijke effecten zullen hebben op Natura 2000-
gebieden. Daarbij heeft de Commissie geen enkele aanwijzing dat deze effecten zouden 
kunnen plaatsvinden.

Tot slot hebben de Spaanse autoriteiten bevestigd dat wanneer de opheffing van 
gelijkvloerse spoorwegovergangen samengaat met andere infrastructurele werken aan het 
spoor, deze zullen worden onderworpen aan een gepaste milieubeoordeling.

Conclusie
                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.



CM\800284NL.doc 3/3 PE431.119v01-00

NL

Op basis van de beschikbare informatie zijn er geen aanwijzingen voor en mogelijke 
schending van de SMER-richtlijn.


