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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0504/2004, внесена от Inés Sabanés Nadal, с испанско 

гражданство, от името на Madrid Municipal Izquierda Unida, относно 
въздействията върху околната среда на предложените строителни 
работи по магистрала M30 в Мадрид
Петиция 0788/2005, внесена от Belen Gómez Alfonso, с испанско 
гражданство, от името на 'Afectados Nudo Sur', относно въздействието 
върху околната среда на магистрала M30 в Мадрид
Петиция 0838/2005, внесена от Samuel Martin-Sosa Rodriguez, с испанско 
гражданство, от името на 'Ecologists in Action', относно въздействието
върху околната среда на планираните строителни работи по магистрала 
M30 в Мадрид

1. Резюме на петиция 0504/2004

Във връзка с планирани строителни работи по магистрала М30 в Мадрид, в силно 
чувствителна в екологичен план зона, вносителят на петицията посочва, че органите в 
Мадрид са поискали освобождаване от разпоредбите на Директива 97/11/ЕО на Съвета 
за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на 
определени публични и частни проекти върху околната среда и отправя искане към 
Европейския парламент да проучи дали могат да се освобождават проекти с такъв 
характер, мащаби и място на изпълнение и дали Комисията е получила достатъчно 
предварителна информация, която да обосновава исканото освобождаване.

Резюме на петиция 0788/2005

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно мащаба и характера на 
дейностите по магистрала M30, преминаваща през екологично чувствителна зона на 
Мадрид, възможното сериозно въздействие върху околната среда и върху местните 
жители и липсата на предварителни консултации със засегнатите страни. Вносителят на 
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петицията твърди, че проектът нарушава разпоредбите за околната среда на ЕС и в 
съответствие с това отправя искане за предприемане на действия от страна на 
Европейския парламент.

Резюме на петиция 0838/2005

Вносителят на петицията изразява безпокойство от въздействието на планираните 
дейности по магистрала M30 в Мадрид, в рамките на екологично чувствителна зона, 
като посочва, че общинските органи за поискали освобождаване от разпоредбите на 
Директива 97/11/ЕО на Съвета за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната 
среда и отправя искане към Европейския парламент да проучи дали освобождаване 
може по принцип да бъде допустимо за проект с такъв характер и мащаб, разположен в 
такава зона, и дали на Комисията е била предоставена достатъчно предварителна 
информация в подкрепа на молбата за освобождаване съгласно Директивата.

2. Допустимост

Петиция 0504/2004 е обявена за допустима на 24 ноември 2004 г.
Петиция 0788/2005 е обявена за допустима на 21 декември 2005 г.
Петиция 0838/2005 е обявена за допустима на 26 януари 2006 г.

Комисията е приканена да предостави сведения съгласно член 192, параграф 4 от 
Правилника.

3. Отговор от Комисията на петиция 0504/2004, получен на 30 март 2005 г.

Целта на настоящата петиция е да докладва за възможно неправилно прилагане от 
страна на испанските органи на Директива 85/337/EИО1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 97/11/EО2 по отношение на проекта за промяна на трасето на магистрала M-
30 в Мадрид.

В действителност въпреки мащабите, очакваните последици и бюджета на проекта, 
компетентните органи са решили да издадат разрешение за него, без първо да проведат 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда съгласно посочената по-
горе директива на Общността. Вносителят на петицията призовава да се извърши 
официална оценка на въздействието върху околната среда с цел да се оцени внимателно 
въздействието, което този проект ще окаже върху околната среда и съседните зони, 
както и да се включи местното население.

Комисията вече е била приканена да отговори на въпрос с искане за писмен отговор Р-
0494/04, който също така засяга планираната промяна на трасето на магистрала М-30 –
околовръстна магистрала на град Мадрид. В резултат на този въпрос с искане за писмен 
отговор, Комисията започна собствено проучване под референтен номер 2004/2080.
Като част от своето проучване по случая Комисията изпрати писмо до испанските 
                                               
1 OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 OB L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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органи, с което иска от тях да коментират твърденията на члена на ЕП и прилагането на 
Директива 85/337/ЕИО по отношение на въпросния случай.

Испанските органи вече отговориха, като изпратиха доклади, съдържащи становищата 
на трите отговорни администрации - Градският съвет на Мадрид - инициатор на 
проекта, Автономната област Мадрид - компетентният орган по околната среда, и 
Confederación Hidrográfica del Tajo - органът, отговорен за водосборните басейни в 
рамките на Министерството на околната среда, поради възможно въздействие върху 
река Мансанарес.

Комисията извърши предварителна проверка на отговора на испанските органи и 
проведе техническа среща с тях. Последните посочват, че въпросната магистрала е 
градски път и обещават да изпратят допълнителна информация, с която да 
демонстрират какви действия са били предприети по отношение на този проект.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за по-нататъшното 
развитие на проучванията си по този случай.

4. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0504/2004, 0788/2005 и 
0838/2005, получен на 30 август 2006 г.

Както беше посочено, Комисията реши да проучи всички жалби, парламентарни 
въпроси и петиции, заведени под референтен номер 2004/2080, имащи отношение към 
планираните дейности по високоскоростен път M30.

След като разгледа досието, на свое заседание от 4 април 2006 г. относно процедури за 
нарушение Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Кралство 
Испания съгласно член 226 от Договора за създаване на Европейската общност.

С оглед на настоящата информация Комисията изразява становището, че Кралство 
Испания не е изпълнило задълженията си в съответствие с Директива 85/337/ЕИО от 27 
юни 1985 г. на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕИО от 3 март 1987 г. на 
Съвета, като не е извършило екологична оценка предшестваща разрешението за 
планираните строителни работи по околовръстна магистрала или високоскоростен път 
M30, както и за всички допълнителни градоустройствени дейности, включително 
извършващите се в град Мадрид.

Комисията изразява становището, че по смисъла на тази директива се изисква цялостна 
официална процедура за оценка на въздействието върху околната среда във връзка с 
този голям проект, започнат от общинските органи на Мадрид, един от най-големите по 
рода си в Европа, с общ първоначален бюджет от 4 милиарда евро. Вместо това 
проектът е разделен на 19 по-малки проекта, чието въздействие върху околната среда 
не е оценено всеобхватно и щателно. Комисията получи потвърждение на това 
становище чрез решението, произнесено от Съда на Европейските общности на 16 март 
2006 г. относно друга процедура за нарушение по Дело C-332/04, отсъждащо, че 
Испания не е транспонирала правилно директива 85/377/ЕИО, изменена с директива 
97/11/ЕО, по отношение на проектите за градско развитие.
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Комисията не поставя под въпрос необходимостта от този проект, нито значението му 
за град Мадрид и няма възражения по отношение на неговото планиране, но 
разпоредбите на директивата за въздействието върху околната среда трябва да се 
спазват. В съответствие с това на 10 април 2006 г. Комисията изпрати официално 
уведомително писмо до Кралство Испания.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за всяко по-нататъшно 
развитие, станало известно по време на проучванията й.

5. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0504/2004, 0788/2005 и 
0838/2005, получен на 25 януари 2007 г.

През април 2006 г. Комисията издаде официално уведомително писмо относно 
процедура за нарушение 2004/2080 за проекта за околовръстен път М-30 в Мадрид, тъй 
като във връзка с този проект не са били спазени някои разпоредби на Директивата за 
оценка на въздействието върху околната среда (85/337/ЕИО).

Накратко, този проект, допълнително разделен на редица по-малки проекти, не е бил 
подложен на обща оценка на въздействието. Само някои от по-малките проекти са 
преминали някакви равностойни процедури, а други въобще не са преминавали такива.
Изпълнението на някои от по-малките проекти все още предстои, докато други проекти 
вече са завършени.

Отговорът на испанските органи от юли 2006 г. беше разгледан от Комисията.
Накратко, отговорът обяснява, че нарушаването на Директивата във връзка с този 
проект се дължи на несъответствие на испанското законодателство за ОВОС [това се 
разглежда в отделна процедура за нарушение (2001/2210), която приключи с решение 
на Съда на Европейските общности от 16.3.2006 г. по дело С-332/04], а не на 
преднамерена воля за неспазване. Испанските органи обясняват, че са готови да 
започнат процедури за пълна оценка на въздействието върху околната среда за 
останалите проекти и да предприемат някои допълнителни мерки за свеждане до 
минимум и компенсиране на въздействието във връзка с вече осъществените проекти.

Тази позиция на испанските органи съответства на заключенията в доклада от 
посещението в Мадрид за установяване на факти на членове на комисията по петиции в 
контекста на проверката на тези петиции, извършвана от тази комисия.

Понастоящем Комисията очаква следващия отговор от испанските органи.

6. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0504/2004, 0788/2005 и 
0838/2005, получен на 1 август 2007 г.

Както беше заявено в предходни съобщения, свързани с горепосочените петиции, през 
април 2006 г. Комисията издаде официално уведомително писмо относно проекта за 
околовръстен път M-30 в Мадрид, тъй като някои разпоредби на Директива 85/337/EИО 
относно оценката на въздействията на някои публични и частни проекти върху 
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околната среда1, изменена с Директива 97/11/EО2 на Съвета, вероятно не са били 
напълно спазени във връзка с този проект.

Испанските органи отговориха на официалното уведомително писмо от юли 2006 г.
като посочиха, че са готови да следват насоките на Комисията, за да се сложи край на 
нарушението.

Към края на 2006 г. между службите на Комисията и испанските органи бяха разменени 
писма с цел да се определи какво е необходимо да се направи, за да се коригира, 
доколкото е възможно, нарушението от страна на испанските органи на посочените по-
горе директиви.

В заключение испанските органи се съгласиха да предприемат мерки за коригиране на 
нарушението. Те представиха на службите на Комисията график за изпълнение на 
такива мерки и се ангажираха да представят редовна информация за постигнатия 
напредък при изпълнение на тези мерки. Това предложение беше разгледано и прието 
положително от службите на Комисията.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на тези мерки, но междувременно делото за 
нарушение ще остане открито.

7. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0504/2004, 0788/2005 и 
0838/2005, получен на 7 август 2008 г.

В допълнение към предоставените в предишни съобщения сведения относно решението 
на Комисията по предложението, внесено от испанските органи, за ограничаване на 
възможния размер на нарушението, допуснато от Испания по отношение на 
Директивите за оценка на въздействието на околната среда3 във връзка с проект М-30, 
Комисията отбелязва, че испанските органи са представили на Комисията първия, 
втория, третия и четвъртия доклад за напредъка, постигнат при изпълнение на 
договорените мерки.

Видно е, че графикът за изпълнение до голяма степен се спазва.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на тези мерки и ще продължи надлежно да 
информира комисията по петиции.

8. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0504/2004, 0788/2005 и 
0838/2005, получен на 9 декември 2010 г.

След последното съобщение на Комисията, свързано с горепосочените петиции, 

                                               
1 OB № L175 от 5.7.1985 г., стр. 1-40.
2 OB № L073 от 14.3.1997 г., стр. 5-15.
3 Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (ОВ № L175 от 5.7.1985 г., стр. 1-40), изменена с Директива 97/197E11О на Съвета (ОВ № 
L073 от 14.3.1997 г., стр. 5-15).
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испанските органи представиха още няколко доклада, които потвърждават, че Испания 
продължава да прилага необходимите коригиращи мерки.  Въз основа на това 
процедурата за нарушение срещу Испания беше прекратена на 28 януари 2010 г. 
Комисията ще продължи да следи случая.


