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CHAP(2011)579 - Klagomål om fastställelse av nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet

Bästa Pieternella Cijvat,
Vi hänvisar till era brev av den 11 februari 2011 och 17 december 2013 gällande
fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
i Sverige.
I klagomålet framförs att Sveriges regering genom att ha antagit planen har brutit mot
direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan,
särskilt dess artikel 1, 5 och 9 samt punkterna b), e) och h) i bilagan till direktivet.
I brevet av den 17 december 2013 kompletteras klagomålet och det finns en begäran om
en pdf-version (skannad) av det första klagomålet och kompletteringar tillsammans med
datumstämplar för när kommissionen har mottagit dessa handlingar.
Vi noterar även att ett klagomål relaterat till behandlingstiden för klagomål
CHAP(2011)579 registrerats hos den Europeiska Ombudsmannen med referens
1131/2014/TN.
Vi till först ber om ursäkt för detta mycket försenade svar vilket beror på behovet att
fokusera våra resurser på de prioriteter som fastställs i meddelandet från kommissionen
om genomförande av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning (KOM(2008)773).
Enligt klagomålet har Sverige brutit mot direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan i den situation som tas upp i klagomålet. Det påstås
att miljökonsekvensbedömningen för planen i fråga inte uppfyller ett antal krav i
direktivet. Innan man kan bedöma om kraven i direktivet ha uppfyllts måste man först
undersöka om direktivet skall tillämpas. Enligt artikel 2 i direktivet utgörs planer och
program i direktivets mening av
"planer och program, inklusive dem som samfinansieras av Europeiska gemenskapen,
samt ändringar av dem
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som utarbetas och/eller antas av en myndighet på nationell, regional eller lokal
nivå eller som utarbetas av en myndighet för att antas av parlamentet eller
regeringen genom ett lagstiftningsförfarande och
som krävs i lagar och andra författningar." (vår kursivering)
En plan i fråga skall krävas antingen i EU-rätten eller nationella lagstiftningen, annars är
direktiv 2001/42/EG inte tillämplig i detta avseende. Därmed skulle vi vänligen be er att
precisera vilken lagstiftning det är som förutsätter att planen i fråga utvecklas.
I enlighet med er begäran bifogar vi pdf-versionerna (skannade) av de epostmeddelanden (tillsammans med datumangivelser) genom vilka kommissionen
mottagit det första klagomålet och komplettering av detsamma.
Med vänlig hälsning,
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