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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1386/2007, ingediend door Román Alonso Santos (Spaanse 
nationaliteit), namens Izquierda Unida de Vigo, over de milieueffecten van het 
algemene stedenbouwkundige plan van Vigo (PGOU)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voert aan dat het algemene stedenbouwkundige plan van Vigo (Spanje) moet voorzien 
in een duurzame ontwikkeling van de stad Vigo en derhalve moet voldoen aan alle wettelijke 
voorwaarden van een milieueffectbeoordeling. Indiener stelt dat het door de plaatselijke 
autoriteiten gepresenteerde PGOU niet voldoet aan de bovengenoemde criteria en derhalve niet 
alleen moet worden herzien, maar volledig herschreven zou moeten worden. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Europese milieuwetgeving niet wordt 
geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indiener beklaagt zich namens de politieke partij "Izquierda Unida" over de goedkeuring van het 
algemene stedenbouwkundige plan (PGOU) in de gemeente Vigo (Galicië, Spanje).

Indiener is van mening dat de PGOU onderworpen had moeten worden aan een strategische 
milieueffectbeoordeling (SMEB), maar de milieuinstantie van de regio Galicië keurde het plan 
per "Resolución" goed op 10 september 2007. 

Richtlijn 2001/42/EG, de SMEB-richtlijn (richtlijn betreffende strategische 
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milieueffectbeoordeling)1, wordt toegepast op plannen en programma's die een significant 
milieueffect kunnen hebben. Ruimtelijke ordening en landinrichtingsbeleid vereisen normaal 
gesproken een strategische milieueffectbeoordeling, als ze voldoen aan de voorwaarden die 
worden genoemd in artikel 2 en 3. 

Zoals bepaald in artikel 13, wordt de richtlijn echter alleen toegepast op plannen of programma’s 
waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling plaatsvindt na 21 juli 2004 en op plannen 
en programma's waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling plaatsvond vóór deze 
datum en die later dan 24 maanden na deze datum (d.w.z. 21 juli 2006) zijn aangenomen of 
ingediend ten behoeve van wetgeving, tenzij de lidstaat beslist dat dit niet haalbaar is. 

De tweede zin van artikel 13, lid 3, is bedoeld om te waarborgen dat een milieueffectbeoordeling 
die in overeenstemming is met de richtlijn normaal gesproken wordt uitgevoerd voor plannen en 
programma's waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling plaatsvond vóór 21 juli 
2004, maar die niet zal worden aangenomen vóór 21 juli 2006. Dit impliceert dat er nog slechts 
weinig of onbeduidend werk aan een plan zou zijn uitgevoerd voor juli 2004 om een nuttige 
beoordeling te kunnen uitvoeren. Het zou niet haalbaar zijn om een milieueffectbeoordeling uit 
te voeren van een plan waarvoor de eerste voorbereidende handeling vóór juli 2004 zou hebben 
plaatsgevonden en dat rond die datum reeds in een vergevorderd stadium zou zijn. Deze bepaling 
heeft niet zozeer betrekking op de vraag hoe lang vóór juli 2004 de startdatum van het plan of 
programma lag, als wel de vraag of het planningsproces van relevante plannen en programma's 
zich in een fase bevindt waarin een nuttige milieueffectbeoordeling kan worden uitgevoerd.

De beoordeling dient te worden uitgevoerd door de bevoegde milieu-instantie, zoals in dit geval 
is gebeurd.

In aanmerking nemend dat, volgens de beschikbare informatie, het onderzoek in 2000 is gestart 
en dat de beoordeling is uitgevoerd door de bevoegde autoriteit, ziet de Commissie geen reden 
om aan te nemen dat de EG-wetgeving niet correct wordt toegepast.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De diensten van de Commissie hebben de door indiener verstrekte aanvullende informatie 
onderzocht aan de hand van het communautaire milieurecht dat op dit geval van toepassing zou 
kunnen zijn.

Richtlijn 2001/42/EG2, betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's, (bekend als de richtlijn strategische milieubeoordeling of SMEB), is 
van toepassing op plannen en programma's die waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu zullen hebben. Ruimtelijke ordening en landinrichtingsbeleid vereisen normaal gesproken 
een strategische milieueffectbeoordeling, als ze voldoen aan de voorwaarden die worden 
genoemd in artikel 2 en 3. 

Zoals bepaald in artikel 13, wordt de SMEB echter alleen toegepast op plannen of programma's 
waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling plaatsvindt na 21 juli 2004 en op plannen 
en programma's waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling plaatsvond vóór deze 
datum en die later dan 24 maanden na deze datum (d.w.z. 21 juli 2006) zijn aangenomen of 
ingediend ten behoeve van wetgeving, tenzij de desbetreffende lidstaat in dit individuele geval 
                                               
1 PB L 197, van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz.30.
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beslist dat dit niet haalbaar is en het publiek van dit besluit op de hoogte stelt.  In dit geval 
besloten de bevoegde Spaanse milieuautoriteiten, het directoraat-generaal voor Duurzame 
Ontwikkeling van het regionale Departement voor het Milieu, op 28 maart 20081 dat een SMEB 
voor het in 2000 geïnitieerde stedenbouwkundige plan (PGOU) van Vigo niet haalbaar was, op 
grond van de Spaanse wetgeving waarmee artikel 13, lid 3, van de richtlijn strategische 
milieubeoordeling wordt omgezet. Dit besluit is bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
Galicië van 14 mei 2008.

De Spaanse autoriteiten blijken gebruikgemaakt te hebben van de legitieme handelingsvrijheid 
die zij krachtens de SMEB-richtlijn bezitten bij plannen die vóór 21 juli 2004 zijn geïnitieerd, 
maar na 21 juli 2006 zijn aangenomen. In ieder geval bevat het bovengenoemde besluit van de 
bevoegde milieuinstanties elementen die duiden op de mogelijke gevolgen van dit plan voor het 
milieu. Ook worden hiermee verschillende milieuvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen 
vastgesteld, bijvoorbeeld dat de SMEB bij verdere ontwikkelingen in de planning zou moeten 
worden toegepast, in overeenstemming met de PGOU van Vigo.

Conclusie 

Ondanks de aanvullende informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie in dit geval 
nog steeds geen schending van het communautaire milieurecht vaststellen. De Commissie heeft 
derhalve geen redenen om haar aanvankelijke conclusie te herzien.

                                               
1 Bij "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").


