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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1386/2007 af Román Alonso Santos, spansk statsborger, for 
Izquierda Unida de Vigo, om indvirkningen på miljøet af Vigos byudviklingsplan 
(PGOU)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at byudviklingsplanen for Vigo (Spanien) bør sikre en bæredygtig 
udvikling af Vigo og derfor bør overholde alle de lovmæssige krav om en vurdering af 
indvirkningen på miljøet. Andrageren anfører, at den PGOU, som de lokale myndigheder har 
forelagt offentligheden, ikke opfylder ovennævnte kriterier og ikke blot bør gennemgås, men 
helt omskrives. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, at EF's lovgivning om 
indvirkning på miljøet ikke overtrædes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008

"På vegne af det politiske parti "Izquierda Unida" klager andrageren over vedtagelsen 
af den generelle byudviklingsplan (PGOU) i Vigo kommune (Galicien, Spanien). 
Andrageren mener, at PGOU burde have været underkastet en strategisk miljøvurdering, men 
regionen Galiciens miljømyndighed vedtog planen ved Resolución den 10. september 2007. 

Direktiv 2001/42/EF, SMV-direktivet (strategisk miljøvurdering)1 (strategisk miljøvurdering), 
finder anvendelse på planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
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skal normalt foretages en SMV i forbindelse med fysisk planlægning og forvaltningsplaner 
for arealanvendelse, hvis de opfylder betingelserne i artikel 2 og 3. 

Som angivet i artikel 13 finder direktivet kun anvendelse på de planer eller programmer, for 
hvilke den første formelle forberedende retsakt følger efter den 21. juli 2004, samt på dem, for 
hvilke den første formelle forberedende retsakt er dateret før denne dato, og hvis vedtagelse 
eller indledning af lovgivningsproceduren sker mere end 24 måneder efter denne dato (dvs. 
den 21. juli 2006), medmindre medlemsstaten bestemmer, at dette ikke er muligt. 

Andet afsnit af artikel 13, stk. 3, har til formål at sikre, at en miljøvurdering i 
overensstemmelse med direktivet normalt foretages for planer og programmer, for hvilke den 
første formelle forberedende retsakt er dateret før den 21. juli 2004, men som ikke bliver 
vedtaget før efter den 21. juli 2006. Det betyder, at der kun er gjort mindre eller ubetydeligt 
arbejde med planen inden juli 2004 for at foretage en meningsfuld vurdering. Det kan ikke 
lade sig gøre at foretage en miljøvurdering af en plan, hvis første forberedende retsakt er 
dateret før juli 2004, og som var på et meget fremskredent stadium på det tidspunkt. Fokus for 
denne bestemmelse er ikke så meget, hvor længe før juli 2004 begyndelsesdatoen for planen 
eller programmet var, men hvorvidt planlægningsprocessen for relevante planer eller 
programmer er på et stadium, hvor der kan foretages en meningsfuld miljøvurdering.

Det er den kompetente miljømyndighed, der skal foretage denne vurdering, og det skete i 
dette tilfælde.

Eftersom undersøgelsen ifølge de tilgængelige oplysninger blev indledt i 2000, og 
vurderingen blev foretaget af den kompetente miljømyndighed, har Kommissionen ingen 
grund til at antage, at fællesskabslovgivningen ikke bliver overholdt."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens supplerende oplysninger i lyset af 
den EU-miljølovgivning, der skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 2001/42/EF1 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet (der er kendt som direktivet om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet) finder 
anvendelse på de planer og programmer, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Der skal normalt foretages en SMV i forbindelse med fysisk planlægning og 
forvaltningsplaner for arealanvendelse, hvis de opfylder betingelserne i artikel 2 og 3. 

Men som angivet i artikel 13 i SMV-direktivet finder dette kun anvendelse på de planer eller 
programmer, hvis første officielle forberedende retsakt ligger efter den 21. juli 2004, samt på 
dem, hvis første officielle forberedende retsakt ligger før denne dato, og som er vedtaget eller 
sendt i behandling i lovgivningsproceduren mere end 24 måneder efter denne dato (dvs. den 
21. juli 2006), medmindre de berørte medlemsstater fra sag til sag bestemmer, at det ikke kan 
lade sig gøre, og meddeler offentligheden sin beslutning. I denne sag besluttede den 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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kompetente spanske miljømyndighed, Generaldirektoratet for bæredygtig udvikling i den 
regionale miljøinstans den 28. marts 20081, at det ikke var muligt at foretage en SMV af 
byudviklingsplanen (PGOU) for Vigo, der blev iværksat i 2000, på grundlag af den spanske 
lovgivning, der gennemfører artikel 13, stk. 3, i SMV-direktivet. Denne beslutning blev 
offentliggjort i Galiciens officielle tidende den 14. maj 2008.

Det lader til, at de spanske myndigheder har anvendt det legitime råderum, som er tilladt i 
henhold til SMV-direktivet for planer, der er påbegyndt inden den 21. juli 2004, men vedtaget 
efter den 21. juli 2006. Under alle omstændigheder  indeholder de kompetente 
miljømyndigheders ovennævnte beslutning nogle elementer, der viser denne plans mulige 
indvirkning på miljøet og fastsætter forskellige miljøbetingelser og -sikkerheds-
foranstaltninger, som f.eks. at SMV vil finde anvendelse på yderligere udviklingsplaner i 
henhold til byudviklingsplanen (PGOU) for Vigo.

Konklusioner 

Til trods for de supplerende oplysninger fra andrageren kan Kommissionen stadig ikke påvise 
nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag. Kommissionen har derfor ikke 
nogen grund til at ændre sine oprindelige konklusioner."

                                               
1 Ved "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".


