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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1386/2007, którą złożył Román Alonso Santos (Hiszpania), w imieniu 
Izquierda Unida de Vigo, w sprawie oddziaływania na środowisko ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego (PGOU) dla Vigo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla Vigo 
(Hiszpania) powinien zapewnić miastu Vigo trwały rozwój, a w związku z tym spełniać 
wszystkie wymogi prawne w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Składający 
petycję twierdzi, że PGOU, w formie przedstawionej opinii publicznej przez władze lokalne, 
nie spełnia wyżej wspomnianych kryteriów i powinien nie tylko zostać zmieniony, ale 
stworzony w całości na nowo. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zapewnienie przestrzegania prawodawstwa WE w zakresie oddziaływania na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję, w imieniu partii politycznej „Izquierda Unida”, zgłasza skargę w związku 
z zatwierdzeniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (PGOU) w mieście Vigo 
(Galicja, Hiszpania).
Według składającego petycję PGOU powinien zostać poddany strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko (SOŚ), lecz organ ds. ochrony środowiska naturalnego dla 
regionu Galicji zatwierdził plan, wydając „Resolución” dnia 10 września 2007 r. 

Dyrektywa 2001/42/WE znana jako dyrektywa w sprawie SOŚ (strategicznej oceny 
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oddziaływania na środowisko)1, ma zastosowanie wobec tych planów i programów, które 
mogą powodować znaczny wpływ na środowisko naturalne. Plany zagospodarowania 
przestrzennego lub użytkowania gruntu wymagają zwykle SOŚ, jeśli spełniają warunki 
określone w art. 2 i 3. 

Jak jednak wskazano w art. 13, dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie wobec planów 
i programów, dla których pierwszy formalny akt przygotowawczy ma miejsce po 21 lipca 
2004 r., a także wobec tych planów i programów, na podstawie których sporządzany jest 
pierwszy formalny akt przygotowawczy przed tą datą i które zostają przyjęte lub poddane 
procedurze ustawodawczej w okresie dłuższym niż 24 miesiące po tej dacie (tj. po 21 lipca 
2006 r.), chyba że państwo członkowskie podejmie decyzję, że jest to niewykonalne. 

Drugie zdanie art. 13 ust. 3 ma zagwarantować, że ocena oddziaływania na środowisko 
zgodna z przepisami dyrektywy będzie zwykle przeprowadzana w wypadku planów 
i programów, których pierwszy formalny akt przygotowawczy miał miejsce przed 21 lipca 
2004 r., lecz które zostaną przyjęte dopiero po 21 lipca 2006 r. Oznacza to, że przed lipcem 
2004 r. wykonano by jedynie niewielką lub nieistotną pracę w związku z tym planem, 
aby przeprowadzić znaczącą ocenę. Niewykonalne byłoby przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko planu, którego pierwszy akt przygotowawczy miał miejsce 
przed lipcem 2004 r. i który znajdował się wówczas na bardzo zaawansowanym etapie 
realizacji. Przepis ten skupia się nie na tym, ile czasu upłynęło między początkiem planu lub 
programu a lipcem 2004 r., lecz na tym, czy proces planowania właściwych planów lub 
programów znajduje się na etapie, na którym można przeprowadzić znaczącą ocenę 
oddziaływania na środowisko.

Oceny tej powinien dokonać właściwy organ ds. ochrony środowiska naturalnego, tak jak 
stało się w przedmiotowym wypadku.

Zważywszy że według dostępnych informacji badanie rozpoczęło się w 2000 r. i oceny 
dokonał właściwy organ ds. ochrony środowiska naturalnego, Komisja Europejska nie ma 
powodów, by przypuszczać, że doszło do niewłaściwego stosowania prawodawstwa WE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w tej 
sprawie.

Dyrektywa 2001/42/WE2w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko (znana jako dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa SEA), ma zastosowanie do planów i programów, które mogą 
powodować znaczący wpływ na środowisko. Plany zagospodarowania przestrzennego w 
miastach i wsiach, a także plany użytkowania gruntu wymagają zwykle SEA, jeśli spełniają 
warunki określone w art. 2 i 3. 

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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Jak jednak wskazano w art. 13, dyrektywa SEA ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
planów i programów, dla których pierwszy formalny akt przygotowawczy ma miejsce po 
21 lipca 2004 r., a także wobec tych planów i programów, na podstawie których sporządzany 
jest pierwszy formalny akt przygotowawczy przed tą datą i które zostają przyjęte lub poddane 
procedurze ustawodawczej w okresie dłuższym niż 24 miesiące po tej dacie (tj. po 21 lipca 
2006 r.), chyba że państwo członkowskie podejmie decyzję, iż jest to niewykonalne, 
i powiadomi o swojej decyzji społeczeństwo. W tym przypadku hiszpańskie właściwe władze 
ds. środowiska, czyli Generalna Dyrekcja ds. Zrównoważonego Rozwoju w ramach 
Regionalnego Departamentu ds. Środowiska, na mocy decyzji z dnia 28 marca 2008 
r.1stwierdziły, że nie było możliwe wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (PGOU) dla 
miasta Vigo, opracowanego w 2000 r. na podstawie ustawodawstwa hiszpańskiego 
wdrażającego art. 13 ust. 3 dyrektywy SEA. Decyzja została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Galicii z dnia 14 maja 2008 r.

Wydaje się, że hiszpańskie władze skorzystały z zakresu swobodnego uznania 
przysługującego zgodnie z przepisami dyrektywy SEA w odniesieniu do programów 
zainicjowanych przed 21 lipca 2004 r., ale przyjętych po 21 lipca 2006 r. W każdym razie 
wyżej wymieniona decyzja właściwych organów ds. środowiska zawiera elementy, które 
wskazują na możliwy wpływ przedmiotowego programu na środowisko oraz określają różne 
warunki i zabezpieczenia, dotyczące np. stosowania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu procesów planowania przestrzennego zgodnie z PGOU dla miasta 
Vigo.

Wnioski

Pomimo przekazania przez składającego petycję dodatkowych informacji Komisja nie jest w 
stanie stwierdzić żadnego potencjalnego naruszenia przepisów unijnych dotyczących ochrony 
środowiska w przedmiotowej sprawie. W związku z tym Komisja nie widzi powodów do 
zmiany swoich początkowych wniosków.

                                               
1 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).


