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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1386/2007, adresată de Román Alonso Santos, de cetățenie spaniolă, în 
numele Izquierda Unida de Vigo, privind impactul ecologic al Planului general de 
dezvoltare urbană Vigo (PGOU)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Planul general de dezvoltare urbană Vigo (Spania) ar trebui să ofere 
o dezvoltare durabilă a orașului Vigo și, prin urmare, ar trebui să respecte toate cerințele 
legale privind evaluarea impactului asupra mediului. Petiționarul susține că PGOU, astfel cum 
este prezentat opiniei publice de către autoritățile locale, nu îndeplinește criteriile 
susmenționate și ar trebui nu doar revizuit, ci rescris în totalitate. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să asigure că nu se încalcă legislația comunitară privind impactul 
asupra mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționarul, în numele partidului politic „Izquierda Unida”, contestă aprobarea 
Planului general de dezvoltare urbană (PGOU) în localitatea Vigo (Galicia, Spania). 
Petiționarul consideră că PGOU ar fi trebuit să facă obiectul unei evaluări strategice de mediu 
(SEA), dar Autoritatea de Mediu din regiunea Galicia a aprobat planul prin „Resolución” din 
10 septembrie 2007. 
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Directiva 2001/42/CE, denumită directiva SEA (evaluarea strategică de mediu)1, se aplică 
planurilor și programelor susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului. În mod 
normal, planificarea urbană și rurală, precum și planurile de utilizare a terenurilor necesită o 
SEA în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile menționate la articolele 2 și 3. 

Cu toate acestea, conform celor precizate la articolul 13, directiva nu se va aplica decât 
planurilor sau programelor al căror prim act formal de elaborare este ulterior datei de 21 iulie 
2004, precum și celor al căror prim act formal de elaborare este anterior acestei date și care 
sunt adoptate sau supuse procedurii legislative la mai mult de 24 de luni de la data respectivă 
(adică 21 iulie 2006), cu excepția cazului în care statul membru stabilește că acest lucru nu 
este posibil. 

A doua teză a articolului 13 alineatul (3) vizează garantarea efectuării în mod normal a unei 
evaluări de mediu în conformitate cu directiva, pentru planurile și programele al căror prim 
act formal de elaborare a fost anterior datei de 21 iulie 2004, dar care nu vor fi adoptate decât 
după 21 iulie 2006. Acest lucru presupune că, până în iulie 2004, lucrările care se vor fi 
derulat în privința planului sunt minore sau nesemnificative astfel încât să se realizeze o 
evaluare pertinentă. Nu ar fi posibilă efectuarea unei evaluări de mediu a unui plan al cărui 
prim act de elaborare a fost anterior lunii iulie 2004 și care, la data respectivă, se afla într-un 
stadiu foarte avansat. Elementul central al acestei dispoziții nu îl reprezintă atât intervalul de 
timp anterior lunii iulie 2004 față de data de începere a planului sau a programului, cât dacă 
procesul de planificare a programelor sau a planurilor se află într-un stadiu la care se poate 
efectua o evaluare de mediu pertinentă.

Evaluarea ar trebui să fie efectuată de autoritatea de mediu competentă, după cum s-a 
procedat în acest caz.

Având în vedere faptul că, pe baza informațiilor disponibile, studiul a început în anul 2000 și 
evaluarea a fost efectuată de autoritatea de mediu competentă, Comisia nu are niciun motiv să 
presupună că legislația comunitară nu este aplicată corect.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Serviciile Comisiei au examinat informațiile suplimentare furnizate de petiționar în 
conformitate cu legislația de mediu a UE care s-ar putea aplica în acest caz.

Directive 2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului (cunoscută drept Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului a 
activităților strategice sau Directiva SEA) se aplică la acele planuri și programe care pot avea 
efecte semnificative asupra mediului. În mod normal, planificarea urbană și rurală, precum și 
planurile de utilizare a terenurilor necesită o SEA în cazul în care acestea îndeplinesc 
condițiile menționate la articolele 2 și 3. 

Cu toate acestea, conform celor precizate la articolul 13, Directiva SEA se aplică doar 
planurilor sau programelor al căror prim act formal de elaborare este anterior datei de 21 iulie 
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37.
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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2004 și care sunt adoptate sau supuse procedurii legislative la mai mult de 24 de luni de la 
data respectivă (adică 21 iulie 2006), cu excepția cazului în care statul membru în cauză 
stabilește, de la caz la caz, că acest lucru nu este posibil și notifică publicului decizia sa. În 
cazul de față, autoritățile spaniole competente în domeniul mediului, Direcția Generală de 
Dezvoltare Durabilă din cadrul Departamentului regional pentru mediu, au decis, la 28 martie 
20081, că nu era posibilă o evaluare strategică de mediu pentru Planul de dezvoltare urbană 
Vigo (PGOU) inițiat în 2000, pe baza legislației spaniole de transpunere a articolului 13 
alineatul (3) din Directiva SEA. Această decizie a fost publicată în Jurnalul Oficial din Galicia 
la 14 mai 2008.

Se pare că autoritățile spaniole au făcut uz de marja lor de manevră legitimă, permisă prin 
Directiva SEA pentru planurile inițiate înainte de 21 iulie 2004, dar adoptate după 21 iulie 
2006. În orice caz, decizia sus-menționată a autorităților de mediu competente conține 
elemente care arată posibilele efecte asupra mediului ale acestui plan și stabilește diferite 
condiții de mediu și garanții, de exemplu, aplicarea SEA la planificările ulterioare efectuate în 
conformitate cu PGOU Vigo.

Concluzii 

În ciuda informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia încă nu poate identifica 
nicio încălcare a legislației de mediu a UE în acest caz. Prin urmare, Comisia nu are motive să 
își modifice concluziile inițiale.

                                               
1 Prin „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".


