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Tárgy: A Román Alonso Santos, spanyol állampolgár által az „Izquierda Unida de Vigo” 
nevében benyújtott, 1386/2007. számú petíció a vigói általános városfejlesztési 
terv (PGOU) környezeti hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a spanyolországi Vigo általános városfejlesztési tervének 
biztosítania kell Vigo fenntartható fejlődését, és ennek megfelelően összhangban kell lennie a 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó valamennyi jogszabályi előírással. A petíció benyújtója 
szerint az PGOU – a helyi hatóságok által nyilvános véleményezésre előterjesztett formájában 
– nem teljesíti a fent említett kritériumokat, és nem csak felülvizsgálatra, hanem teljes körű 
átdolgozásra szorul. A petíció benyújtója annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, 
hogy ne sérüljön az EK környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabálya.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója az „Izquierda Unida” politikai párt nevében Vigo település 
(Spanyolország, Galícia) általános városfejlesztési tervének (PGOU) jóváhagyását 
kifogásolja.
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a PGOU-t stratégiai környezeti vizsgálatnak (SKV) kellett 
volna alávetni, de Galícia régió környezetvédelmi hatósága „Resolución” útján 2007. 
szeptember 10-én jóváhagyta a tervet. 
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A stratégiai környezeti vizsgálatról szóló – SKV-irányelvként ismert – 2001/42/EK 
irányelvet1alkalmazzák azokra a tervekre és programokra, amelyek várhatóan jelentős 
hatással lesznek a környezetre. A területrendezési és földhasználati tervek rendszerint 
stratégiai környezeti vizsgálatot igényelnek, ha megfelelnek a 2. és a 3. cikkben 
meghatározott feltételeknek. 

Mint ahogyan azonban a 13. cikk jelzi, az irányelvet azokra a tervekre és programokra fogják 
alkalmazni, amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő tevékenység 2004. július 21. 
utánra esik, valamint azokra a tervekre és programokra, amelyekkel kapcsolatban az első 
hivatalos előkészítő tevékenység megelőzi ezt az időpontot és amelyeket több mint 24 
hónappal ezt követően (vagyis 2006. július 21. után) fogadnak el vagy terjesztenek be 
jogalkotási eljárásra, hacsak a tagállamok eseti alapon úgy nem döntenek, hogy ez nem 
megvalósítható. 

A 13. cikk (3) bekezdése második mondatának célja annak szavatolása, hogy alapvetően az 
irányelvnek megfelelő környezeti vizsgálatot hajtsanak végre az olyan tervek és programok 
vonatkozásában, amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő tevékenység 2004. 
július 21. előtti dátumra esik, de amelyeket csak 2006. július 21. után fognak elfogadni. Ez azt 
jelenti, hogy 2004 júliusáig csak kisebb vagy nem jelentős munkát végeztek a terven a 
megalapozott vizsgálat elvégzése érdekében. Nem lenne megvalósítható környezeti 
vizsgálatot végrehajtani egy olyan terv vonatkozásában, amellyel kapcsolatban az első 
hivatalos előkészítő tevékenység 2004 júliusa előtt történt, és amely ebben az időpontban 
nagyon előrehaladott szakaszban járt. E rendelkezésnek nem annyira az a lényege, hogy a terv 
vagy program kezdési időpontja mennyivel esett 2004 júliusa előttre, hanem inkább az, hogy 
a vonatkozó tervek vagy programok tervezési folyamata olyan szakaszban jár-e, amelyben 
végrehajtható egy megalapozott környezeti vizsgálat.

Ezt a vizsgálatot az illetékes környezeti hatóságnak kellene elvégeznie, ahogyan ebben az 
esetben is történt.

Figyelembe véve, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a tanulmány 2000-ben 
kezdődött el, és a vizsgálatot az illetékes környezeti hatóság elvégezte, a Bizottságnak nincs 
oka azt feltételezni, hogy nem alkalmazzák helyesen az EK-jogszabályokat.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
kiegészítő információkat a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok fényében.

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelv2 (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló ún. SEA-irányelv) azokra a 
tervekre és programokra alkalmazandó, amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek a 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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környezetre. A területrendezési és földhasználati tervek rendszerint stratégiai környezeti 
vizsgálatot igényelnek, ha megfelelnek a 2. és a 3. cikkben meghatározott feltételeknek. 

Mint ahogyan azonban a 13. cikk jelzi, a SEA-irányelvet kizárólag azokra a tervekre és 
programokra fogják alkalmazni, amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő 
tevékenység 2004. július 21. utánra esik, valamint azokra a tervekre és programokra, 
amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő tevékenység megelőzi ezt az időpontot 
és amelyeket több mint 24 hónappal ezt követően (vagyis 2006. július 21. után) fogadnak el 
vagy terjesztenek be jogalkotási eljárásra, kivéve, ha az érintett tagállamok eseti alapon úgy 
döntenek, hogy ez nem megvalósítható, és e döntésükről tájékoztatják a nyilvánosságot. 
Ebben az esetben az illetékes spanyol környezetvédelmi hatóságok – a regionális 
Környezetvédelmi Minisztérium fenntartható fejlődéssel foglalkozó főigazgatósága – 2008. 
március 28-án úgy határozott1, hogy nem volt lehetséges stratégiai környezeti vizsgálatot 
végezni a SEA-irányelv 13. cikkének (3) bekezdését átültetető spanyol jogszabály alapján a 
2000-ben elindított vigói városfejlesztési tervvel kapcsolatban (PGOU). Ezt a határozatot a 
Galíciai Hivatalos Lap 2008. május 14-i számában tették közzé.

Úgy tűnik, hogy a spanyol hatóságok kihasználták a törvény adta mozgásterüket, amelyet a 
SEA-irányelv biztosít a 2004. július 21. előtt elindított, de csak 2006. július 21. után 
elfogadott tervek esetében.  Mindenesetre az illetékes környezetvédelmi hatóságok fent 
említett határozata e terv környezetre gyakorolt lehetséges hatásait bizonyító elemeket 
tartalmaz, és például olyan különböző környezetvédelmi feltételeket és védintézkedéseket 
határoz meg, miszerint a vigói városfejlesztési terven alapuló további fejlesztési tervek 
esetében stratégiai környezeti vizsgálatot kell végezni.

Következtetések 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk ellenére a Bizottság 
ebben az esetben továbbra sem állapíthatja meg az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
megsértését. A Bizottságnak ezért nincs oka megváltoztatni eredeti következtetését.

                                               
1 A következő jogszabály keretében: „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”).


