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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1386/2007, του κ. Román Alonso Santos, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Izquierda Unida de Vigo», σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του γενικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης του Vigo (PGOU)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το γενικό σχέδιο αστικής ανάπτυξης του Vigo (Ισπανία) πρέπει να 
προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Vigo και, επομένως, πρέπει να είναι σύμφωνο με όλες 
τις νομικές απαιτήσεις περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι, όπως παρουσιάσθηκε στην κοινή γνώμη από τις τοπικές αρχές, το PGOU δεν 
πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια και πρέπει, όχι απλώς να αναθεωρηθεί, αλλά να 
καταρτισθεί εκ νέου. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την 
τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων, εξ ονόματος του πολιτικού κόμματος «Izquierda Unida», διαμαρτύρεται 
για την έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (PGOU) στον δήμο του Vigo 
(Γαλικία, Ισπανία). 
Ο αναφέρων θεωρεί ότι το PGOU θα έπρεπε να είχε αποτελέσει αντικείμενο στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ), αλλά η περιβαλλοντική αρχή της περιφέρειας της 
Γαλικίας ενέκρινε το σχέδιο με «Resolución» στις 10 Σεπτεμβρίου 2007. 
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Η οδηγία 2001/42/ΕΚ, γνωστή ως οδηγία ΣΠΕ (στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση)1, 
εφαρμόζεται στα σχέδια και τα προγράμματα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο πολεοδομικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός και τα σχέδια 
διαχείρισης χρήσης γης απαιτούν κανονικά ΣΠΕ, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, η οδηγία εφαρμόζεται μόνο στα σχέδια και τα 
προγράμματα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη 
της 21ης Ιουλίου 2004, καθώς και σε εκείνα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική 
πράξη είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται 
στη νομοθετική διαδικασία μετά την πάροδο περισσοτέρων από 24 μήνες από αυτήν (δηλ. 21 
Ιουλίου 2006), εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. 

Η δεύτερη πρόταση του άρθρου 13, παράγραφος 3, έχει στόχο να διασφαλίσει ότι θα
διενεργηθεί κανονικά περιβαλλοντική εκτίμηση σε συμμόρφωση προς την οδηγία για σχέδια 
και προγράμματα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι 
προγενέστερη της 21ης Ιουλίου 2004, αλλά τα οποία δεν θα εγκριθούν παρά μόνο μετά την 
21η Ιουλίου 2006. Αυτό σημαίνει ότι λίγες μόνο ή ελάσσονος σημασίας εργασίες είχαν γίνει 
επί του σχεδίου έως τον Ιούλιο του 2004, ώστε να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική εκτίμηση. 
Δεν θα ήταν εφικτό να διενεργηθεί περιβαλλοντική εκτίμηση ενός σχεδίου του οποίου η 
πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη ήταν προγενέστερη του Ιουλίου του 2004 και το 
οποίο βρισκόταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο την ημερομηνία εκείνη. Η έμφαση της 
διάταξης αυτής δεν έγκειται τόσο στο πόσο πριν από τον Ιούλιο του 2004 ήταν η ημερομηνία 
έναρξης του σχεδίου ή του προγράμματος, αλλά στο εάν η διαδικασία σχεδιασμού των εν 
λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων βρίσκεται σε στάδιο στο οποίο μπορεί να διενεργηθεί 
ουσιαστική περιβαλλοντική εκτίμηση.

Η εκτίμηση αυτή πρέπει να γίνει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, όπως έγινε σε αυτή 
την περίπτωση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μελέτη ξεκίνησε το 
2000 και η εκτίμηση διενεργήθηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η Επιτροπή δεν 
έχει λόγο να υποθέσει ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σωστά.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων 
υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέο στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ2 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (γνωστή ως οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ), εφαρμόζεται σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χωροταξία και τα σχέδια διαχείρισης της 

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.
2 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σ.30
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χρήσης της γης απαιτούν κανονικά ΣΠΕ, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα 
άρθρα 2 και 3. 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, η οδηγία ΣΠΕ εφαρμόζεται μόνο στα σχέδια και τα 
προγράμματα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη 
της 21ης Ιουλίου 2004, καθώς και σε εκείνα των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική 
πράξη είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται 
στη νομοθετική διαδικασία μετά την πάροδο περισσοτέρων από 24 μήνες από αυτήν (δηλ. 21 
Ιουλίου 2006), εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος αποφασίσει σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση ότι αυτό δεν είναι εφικτό και ενημερώσει το κοινό για την απόφασή του. Στην 
προκειμένη περίπτωση, οι αρμόδιες ισπανικές περιβαλλοντικές αρχές, η Γενική Διεύθυνση 
Αειφόρου Ανάπτυξης του περιφερειακού υπουργείου Περιβάλλοντος, αποφάσισαν στις 28 
Μαρτίου 20081 ότι μια ΣΠΕ δεν ήταν εφικτή για το σχέδιο αστικής ανάπτυξης (PGOU) του 
Vigo που ξεκίνησε το 2000, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας για τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο του άρθρου 13, παράγραφος 3 της οδηγίας ΣΠΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Γαλικίας στις 14 Μαΐου 2008.

Φαίνεται ότι οι ισπανικές αρχές κινήθηκαν εντός του νόμιμου περιθωρίου ελιγμών που τους 
παρέχεται από την οδηγία ΣΠΕ για σχέδια που ξεκίνησαν πριν από τις 21 Ιουλίου 2004 αλλά 
εγκρίθηκαν μετά τις 21 Ιουλίου 2006. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερθείσα απόφαση των 
αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών περιέχει στοιχεία που δείχνουν τις πιθανές επιπτώσεις του 
εν λόγω σχεδίου στο περιβάλλον, και προβλέπει διάφορες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και 
εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα, ότι για περαιτέρω πολεοδομικά έργα σύμφωνα με το PGOU 
του Vigo θα πρέπει να εφαρμόζεται ΣΠΕ.

Συμπεράσματα 

Παρά τις πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή 
εξακολουθεί να μην μπορεί να διαπιστώσει τυχόν παραβίαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτή την περίπτωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να 
μεταβάλει τα αρχικά συμπεράσματά της.

                                               
1 Με την πράξη «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»).


