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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0102/2009, adresată de Eduardo Galguera García, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Asociaţiei Fuente Grande, privind desfiinţarea trecerilor 
la nivel de cale ferată FEVE care se găsesc în zona administrată de primăria 
din Llanes, Asturias, Spania

1. Rezumatul petiţiei

 Petiţionarii sunt împotriva desfiinţării trecerilor la nivel de cale ferată FEVE care se găsesc în 
raza municipiului Llanes. Aceste lucrări de infrastructură se execută în cadrul proiectului 
PEIT: Planul Strategic pentru Infrastructură şi Transport lansat de Ministerul Dezvoltării.
Petiţionarii sunt împotriva proiectului fiindcă acesta implică construirea de poduri, ceea ce ar 
afecta în mod serios mediul înconjurător şi comunităţile rurale vizate. Astfel de lucrări sunt 
executate în baza cofinanţării din fonduri europene, dar totuşi nu se încadrează în normativele 
europene având în vedere că nu s-au respectat perioadele de informare publică şi nici nu s-au 
efectuat studiile de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător conform legislaţiei 
europene. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Faptele menţionate în prezenta petiţie au fost investigate de Comisie prin intermediul proiectului 
EU PILOT. 

Conform petiţionarului, planul naţional privind trecerile la nivel, care preconizează lucrări 
pentru sporirea siguranţei unui număr de treceri la nivel deja existente şi desfiinţarea multor 
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altora, nu a fost supus prevederilor Directivei SEA. Cu toate acestea, petiţionarul consideră că 
planul respectiv ar fi trebuit să fie supus prevederilor Directivei SEA şi că unele dintre 
lucrările privind desfiinţarea trecerilor la nivel prevăzute în plan (mai multe mii în total) ar 
putea avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000. Petiţionarul solicită ca un 
astfel de plan să nu primească nicio finanţare comunitară.

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului1 are drept obiectiv, în 
conformitate cu articolul 1, să asigure un înalt nivel de protecţie a mediului şi să contribuie la 
integrarea consideraţiilor privind mediul în elaborarea şi adoptarea planurilor şi programelor 
în vederea promovării dezvoltării durabile, asigurând că, în conformitate cu prezenta 
directivă, anumite planuri şi programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac 
obiectul unei evaluări ecologice. Caracteristicile unei astfel de evaluări sunt prevăzute la 
articolul 3 din directivă.

Pentru a se atinge obiectivul menţionat anterior, articolul 4 din directivă, care conţine 
obligaţiile generale, prevede, la alineatul (1), că evaluarea ecologică prevăzută la articolul 3 se 
realizează în timpul elaborării unui plan sau program şi înainte de adoptarea sau înscrierea sa 
în procedura legislativă.

Cu toate acestea, pentru ca un plan să intre în domeniul de aplicare a directivei, în 
conformitate cu articolul 2 din aceasta (definiţii), „planuri şi programe” înseamnă planuri şi 
programe, inclusiv cele co-finanţate de Comunitatea Europeană, precum şi modificările lor:

- elaborate şi/sau adoptate de o autoritate la nivel naţional, regional sau local sau 
elaborate de o autoritate în vederea adoptării, printr-o procedură legislativă, de către 
parlament sau guvern şi
- impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative.

Mai mult, la articolul 3 alineatul (2) din directivă se precizează că astfel de planuri ar trebui 
să definească cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele I şi II din 
Directiva 85/337/CEE va putea fi autorizată în viitor.

Este important de semnalat faptul că proiectele privind trecerile la nivel nu sunt incluse în 
anexele la Directiva 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului2, astfel cum a fost modificată. Mai mult, având în 
vedere caracterul specific al acestora, probabilitatea ca aceste proiecte să aibă efecte 
semnificative asupra siturilor Natura 2000 este foarte scăzută, iar Comisia nu deţine nicio 
probă cu privire la posibilitatea ca astfel de efecte să se producă.

În cele din urmă, autorităţile spaniole au confirmat faptul că, în cazul în care desfiinţarea 
trecerilor la nivel este asociată cu alte lucrări legate de infrastructura feroviară, acestea vor 
face obiectul unei evaluări ecologice corespunzătoare.

Concluzie
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30 -37.

2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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Pe baza informaţiilor disponibile, nu există nicio dovadă a unei eventuale încălcări a 
Directivei SEA.


