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Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1386/2007, внесена от г-н Román Alonso Santos, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Vigo, относно въздействието на 
общия градоустройствен план (ОГП) на Vigo върху околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че общият градоустройствен план на Vigo (Испания) 
следва да осигури устойчиво развитие на Vigo, и следователно трябва да бъде 
съобразен с всички правни изисквания относно оценката на въздействието върху 
околната среда. Вносителят на петицията твърди, че ОГП във вида, в който е бил 
представен на обществеността от местните органи, не отговаря на горепосочените 
критерии и следва не просто да бъде преразгледан, а да бъде преработен изцяло.
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да гарантира, че 
законодателството на ЕО относно въздействието върху околната среда няма да бъде 
нарушено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията се обявява от името на политическата партия „Izquierda 
Unida“ срещу одобряването на общия градоустройствен план (ОГП) на Vigo (Галиция, 
Испания).
Вносителят на петицията смята, че по отношение на ОГП е трябвало да бъде приложена 
стратегическа оценка на околната среда, но органите, отговорни за опазването на 
околната среда в областта Галиция, са одобрили плана чрез „Resolución“ на 10 
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септември 2007 г.

Директива 2001/42/EО, Директива СООС (Стратегическа оценка на околната среда)1 се 
прилага по отношение на тези планове и програми, които има вероятност да окажат 
значително въздействие върху околната среда. Градоустройственото и извънградско 
планиране, както и плановете за управление на земята, в случай че отговарят на 
условията, указани в членове 2 и 3, обикновено изискват стратегическа оценка на 
околната среда.

Въпреки това, съгласно указаното в член 13, директивата се прилага само по отношение 
на онези планове или програми, чийто първи формален подготвителен акт е издаден 
след 21 юли 2004 г. както и по отношение на тези, чийто първи формален 
подготвителен акт е издаден преди тази дата и които се приемат или се подлагат на 
законодателна процедура повече от 24 месеца след това (т. е. 21 юли 2006 г.), освен ако 
държавата-членка не счете, че това не е приложимо.

Второто изречение на член 13, параграф 3 цели да гарантира, че по отношение на 
планове и програми, чийто първи формален подготвителен акт е преди 21 юли 2004 г., 
но които ще бъдат приети след 21 юли 2006 г., ще бъде извършена оценка на околната 
среда съгласно изискванията на директивата. Това предполага, че до юли 2004 г. би 
следвало да е свършена само минимална и незначителна работа по плана, за да може да 
се изготви смислена оценка. Не би било приложимо да се провежда оценка на околната
среда за план, чийто първи подготвителен акт е преди юли 2004 г. и който е бил в 
много напреднал стадий към тази дата. Акцентът на това изискване е поставен не 
толкова върху това колко по-рано от юли 2004 г. е стартовата дата на плана или 
програмата, а върху това дали процесът на планиране, свързан с подобни планове и 
програми, е на етап, на който може да се извърши смислена оценка на околната среда.

Тази оценка следва да се извърши от компетентен орган в сферата на опазването на 
околната среда, както е направено в случая.

Като се има предвид, че съгласно предоставената информация проучването е започнало 
през 2000 г. и оценката е направена от компетентните органи в сферата на опазването 
на околната среда, Комисията няма основания да счита, че не са спазени изискванията 
съгласно законодателството на ЕО.

4. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Службите на Комисията разгледаха допълнителната информация, предоставена от 
вносителя на петицията, предвид законодателството на ЕС в областта на околната 
среда, което е възможно да се приложи в този случай.

Директива 2001/42/ЕО2 относно оценката на последиците от някои планове и програми 
върху околната среда (Директивата за стратегическа оценка на околната среда или 

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30–37.
2 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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Директивата СООС) се прилага по отношение на тези планове и програми, които има 
вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда.
Градоустройственото и извънградско планиране, както и плановете за управление на 
земята, в случай че отговарят на условията, указани в членове 2 и 3, обикновено 
изискват стратегическа оценка на околната среда.

Въпреки това, съгласно указаното в член 13, директивата се прилага само по отношение 
на онези планове или програми, чийто първи формален подготвителен акт е издаден 
след 21 юли 2004 г .  както и по отношение на тези, чийто първи формален 
подготвителен акт е издаден преди тази дата и които се приемат или се подлагат на 
законодателна процедура повече от 24 месеца след това (т. е. 21 юли 2006 г.), освен ако 
държавата-членка не счете, че това не е приложимо. В този случай испанските органи, 
компетентни в областта на околната среда, Генерална дирекция „Устойчиво развитие“ 
на регионалния Департамент за околна среда, са взели решение на 28 март 2008 г.1, че 
не е осъществима СООС за градоустройствения план (ОГП) на Vigo, започнат през 
2000 г., въз основа на испанското законодателство, което транспонира член 13 от 
Директивата СООС. Решението е публикувано в Официалния вестник на Галиция от 14 
май 2008 г.

Изглежда, че испанските органи са използвали свободата на действие, която легитимно 
им се разрешава от Директивата СООС по отношение на планове, започнати преди 21 
юли 2004 г., но приети след 21 юли 2006 г.  При всички случаи горепосоченото 
решение на компетентните органи в областта на околната среда съдържа елементи, 
които подсказват за евентуално въздействие на този план върху околната среда и 
установява различни екологични условия и предпазни гаранции, например това, че 
СООС би била приложима за последващо градоустройствено планиране в изпълнение 
на ОГП на Vigo.

Заключения 

Въз основа на предоставените от вносителката на петицията сведения Комисията не 
може да установи нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 
Следователно Комисията няма основание да промени първоначалните си заключения.

                                               
1 Чрез „Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a 
inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 
da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente”.


