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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0102/2009, którą złożył Eduardo Galguera García (Hiszpania), 
w imieniu stowarzyszenia Fuente Grande, w sprawie likwidacji przejazdu 
kolejowego na trasie kolejki wąskotorowej FEVE w mieście Llanes (Asturia, 
Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec likwidacji przejazdu kolejowego na trasie 
kolejki wąskotorowej FEVE w mieście Llanes, informując, że dokonywana jest ona w ramach 
strategicznego programu infrastrukturalnego i transportowego zainicjowanego przez 
Ministerstwo Robót Publicznych. Składający petycję nie zgadzają się na przedmiotowe 
przedsięwzięcie, ponieważ wiąże się ono z budową mostów, co będzie miało znaczący wpływ 
na środowisko i odnośne gminy wiejskie. Choć otrzymano współfinansowanie z UE, prace 
naruszają prawo Unii Europejskiej, ponieważ w odpowiednim czasie nie poinformowano 
opinii publicznej. Nie przeprowadzono też oceny oddziaływania na środowisko, co jest 
wymagane przez prawodawstwo europejskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Komisja zbadała kwestie przedstawione w przedmiotowej petycji w ramach programu 
pilotażowego UE. 

Według składającego petycję krajowy plan dotyczący przejazdów kolejowych, który 
przewiduje prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na licznych istniejących już 
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przejazdach oraz likwidację wielu innych, nie był przedmiotem dyrektywy w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Jednak składający petycję uważa, iż 
rzeczony plan powinien być przedmiotem tej dyrektywy, a niektóre przewidziane w nim prace 
dotyczące likwidacji (w sumie kilku tysięcy) przejazdów kolejowych mogą mieć znaczący 
wpływ na obszary Natura 2000. Składający petycję domaga się, by na taki plan nie 
przydzielano żadnych funduszy wspólnotowych.

Celem dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko1 jest, zgodnie z jej 
art. 1, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do 
uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów 
i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą 
dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, 
które potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Cechy takiej oceny określone 
są w art. 3 przedmiotowej dyrektywy.

Aby zrealizować powyższy cel, art. 4 przedmiotowej dyrektywy, który zawiera obowiązki 
ogólne, stanowi w ust. 1, że oceny wpływu na środowisko, określonej w art. 3, dokonuje się 
podczas przygotowania planu lub programu i przed jego przyjęciem lub poddaniem 
procedurze ustawodawczej.

Jednak w przypadku planu wchodzącego w zakres przedmiotowej dyrektywy, zgodnie z jej 
art. 2 (definicje), „plany i programy” oznaczają plany i programy, w tym współfinansowane 
przez Wspólnotę Europejską, jak również wszelkie ich modyfikacje:
- przygotowywane lub przyjmowane przez organ na poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym lub przygotowywane przez organ do przyjęcia za pośrednictwem procedury 
ustawodawczej przez parlament lub rząd, i
- wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne.
Ponadto art. 3 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy określa, że takie plany ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów wymienionych 
w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG.

Warto wspomnieć, że przedsięwzięcia obejmujące przejazdy kolejowe nie są wymienione 
w załącznikach do dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne2, z późniejszymi zmianami. Ponadto ze względu na specyficzny charakter tych 
przedsięwzięć jest mało prawdopodobne, by wywierały one znaczące skutki na obszary 
Natura 2000, a Komisja nie ma żadnych dowodów na to, by mogły się one pojawić.

Wreszcie władze hiszpańskie potwierdziły, że w sytuacji, w której likwidacja przejazdów 
kolejowych wiąże się innymi pracami obejmującymi infrastrukturę kolejową, prace te będą 
przedmiotem odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.

2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
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Na podstawie dostępnych informacji nie można stwierdzić ewentualnego naruszenia 
dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.


