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9.12.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0504/2004 af Inés Sabanés Nadal, spansk statsborger, for "Madrid 
Municipal Izquierda Unida" om miljøindvirkningen af det planlagte arbejde på 
motorvej M30 i Madrid

Andragende 0788/2005 af Belen Gómez Alfonso, spansk statsborger, for 
"Afectados Nudo Sur" om miljøindvirkningen af motorvej M30 i Madrid

Andragende 0838/2005 af Samuel Martín-Sosa Rodríguez, spansk statsborger, for 
"Ecologistas en acción" om miljøindvirkningen af det planlagte arbejde på 
motorvej M30 i Madrid

1. Sammendrag af andragende nr. 0504/2004

Andrageren oplyser under henvisning til det planlagte arbejde på motorvej M30 i Madrid i et 
miljømæssigt følsomt område, at bystyret i Madrid har anmodet om dispensation fra 
bestemmelserne i Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, og 
beder Europa-Parlamentet om at undersøge, om det er muligt at give dispensation for 
projekter af denne art, størrelse og beliggenhed, og om Kommissionen på forhånd har 
modtaget tilstrækkelige oplysninger til støtte for anmodningen om dispensation.

Sammendrag af andragende nr. 0788/2005

Andrageren udtrykker bekymring med hensyn til omfanget og arten af arbejdet på motorvej 
M30, der gennemskærer et miljømæssigt følsomt område i Madrid, de sandsynlige betydelige 
konsekvenser for miljøet og lokalbefolkningen og den omstændighed, at de implicerede parter 
ikke er blevet hørt. Andrageren hævder, at projektet ikke er i overensstemmelse med EU's 
miljøbestemmelser, og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Sammendrag af andragende nr. 0838/2005
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Andrageren udtrykker bekymring med hensyn til indvirkningen af det planlagte arbejde på 
motorvej M30 i Madrid på et miljømæssigt følsomt område og oplyser, at de kommunale 
myndigheder har anmodet om dispensation fra bestemmelserne i Rådets direktiv 97/11/EF af 
3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet. Han beder Europa-Parlamentet om at undersøge, om det 
principielt er muligt at give dispensation for et projekt af denne art og størrelse og med en 
sådan beliggenhed, og om Kommissionen har modtaget tilstrækkelige forhåndsoplysninger til 
støtte for anmodningen om dispensation fra direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 0504/2004 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. november 
2004).
Andragende nr. 0788/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. december 
2005).
Andragende nr. 0838/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 
2006).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar på andragende 0504/2004 (modtaget den 30. marts 2005)

Formålet med nærværende andragende er at henlede opmærksomheden på de spanske 
myndigheders eventuelle ukorrekte anvendelse af Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering 
af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, ændret ved Rådets direktiv 
97/11/EF2, på projektet vedrørende omlægning af motorvej M30 i Madrid.

Faktisk har de kompetente myndigheder trods projektets omfang, forventede indvirkninger og 
budget vedtaget at give grønt lys for det uden forinden at have gennemført en 
miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med ovennævnte direktiv. Andrageren kræver, 
at der gennemføres en formel miljøkonsekvensvurdering for at muliggøre en grundig 
evaluering af projektets indvirkninger på miljøet og de tilgrænsende områder og under 
inddragelse af lokalbefolkningen.

Kommissionen er tidligere blevet anmodet om at besvare skriftlig forespørgsel P-0494/04, 
som også vedrører den planlagte omlægning af motorvej M30, der er en motorringvej 
omkring Madrid. I opfølgning heraf indledte Kommissionen selv en undersøgelse med 
referencenummer 2004/2080. Som et led i sin undersøgelse sendte Kommissionen de spanske 
myndigheder en skrivelse med anmodning om at kommentere parlamentsmedlemmets 
påstande og anvendelsen af direktiv 85/337/EØF i den foreliggende sag.

Kommissionen har allerede modtaget svar fra de spanske myndigheder, der har fremsendt 
rapporter indeholdende udtalelser fra de tre ansvarlige myndigheder, dvs. Madrids bystyre, 
der er projektets initiativtager, den ansvarlige miljømyndighed og Confederación Hidrográfica 
del Tajo, som er Miljøministeriets organ med ansvar for afvandingsområder, på grund af den 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5
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mulige indflydelse på Manzanares-floden.

Kommissionen har foretaget en indledende behandling af de spanske myndigheders svar. Den 
har holdt et teknisk møde med disse myndigheder, som har påpeget, at den pågældende 
motorvej er beliggende i et byområde, og har lovet at fremsende yderligere oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med projektet.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender fuldt informeret om enhver yderligere 
udvikling i undersøgelsen af sagen.

4. Kommissionens supplerende svar på andragende 0504/2004, 0788/2005 og 
0830/2005 (modtaget den 30. august 2006)

Som tidligere nævnt vil Kommissionen undersøge samtlige klager, parlamentariske 
forespørgsler og andragender vedrørende de planlagte arbejder på motorvej M30 under 
referencenummer 2004/2080.

Efter at have behandlet sagen vedtog komitéen på sit møde den 4. april 2006 at sende en 
åbningsskrivelse til Kongeriget Spanien, jf. artikel 226 i EF-traktaten, med henblik på at 
indlede en overtrædelsesprocedure.

På baggrund af de hidtil modtagne oplysninger mener Kommissionen ikke, at Kongeriget 
Spanien har overholdt sine forpligtelser i medfør af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 
1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, ændret ved 
Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1987, eftersom det har undladt at gennemføre en 
miljøkonsekvensvurdering, inden der blev givet tilladelse til projektet for omlægning af 
motorringvej M30 og de dertil knyttede byudviklingsarbejder, herunder i selve Madrid.

Kommissionen mener, at det i henhold til dette direktiv er nødvendigt at foretage en formel 
samlet miljøkonsekvensvurdering af dette omfattende projekt, som bystyret i Madrid har 
lanceret, og som er et af de største af sin art i Europa med et oprindeligt budget på i alt 4 mia. 
€. I stedet er projektet blevet inddelt i 19 mindre projekter, af hvilke der ikke er foretaget en 
samlet, stringent miljøkonsekvensvurdering. Kommissionen er blevet bekræftet i dette 
synspunkt af Domstolens dom af 16. marts 2006 i sag C-332/04 vedrørende en anden 
traktatbrudsprocedure, i hvilken den konstaterede, at Spanien ikke på korrekt vis har 
gennemført bestemmelserne i direktiv 85/377/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF 
vedrørende anlægsarbejder i byzoner.

Kommission anfægter ikke nødvendigheden af dette projekt eller dets betydning for Madrid, 
og den har ingen indvendinger med hensyn til planlægningen af det, men det er nødvendigt at 
overholde miljødirektivets bestemmelser. Den 10. april 2006 sendte Kommissionen derfor en 
åbningsskrivelse til Kongeriget Spanien.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender fuldt informeret om enhver yderligere 
udvikling i undersøgelsen af sagen.

5. Kommissionens supplerende svar på andragende 0504/2004, 0788/2005 og 
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0830/2005 (modtaget den 25. januar 2007).

Kommissionen sendte i april 2006 en åbningsskrivelse som led i overtrædelsesprocedure 
2004/2080 vedrørende motorringvejsprojekt M30 omkring Madrid, eftersom visse 
bestemmelser i direktivet om miljøkonsekvensvurdering (85/337/EEC) ikke var blevet 
overholdt i forbindelse med dette projekt.

Kort sagt var projektet, der var inddelt i en række mindre projekter, ikke blevet underkastet en 
samlet miljøkonsekvensvurdering. Kun nogle få af de mindre projekter var blevet underkastet 
lignende procedurer, mens andre overhovedet ikke var blevet vurderet. Nogle af de mindre 
projekter er endnu ikke blevet iværksat, mens andre allerede er afsluttet.

Kommissionen har behandlet de spanske myndigheders svar af juli 2006. Svaret går kort 
fortalt ud på, at overtrædelsen af direktivet i forbindelse med dette projekt skyldtes, at 
direktivet ikke var korrekt gennemført i spansk lovgivning [dette havde været emnet for en 
separat overtrædelsesprocedure (2001/2210), der udmundede i De Europæiske Fællesskabers 
Domstols dom af 16.3.2006 i sag C-332/04], og ikke et bevidst ønske om ikke at overholde 
direktivet. De spanske myndigheder erklærer sig rede til at iværksætte fuldstændige 
procedurer til vurdering af indvirkningen på miljøet og til at træffe yderligere minimerings-
og kompensationsforanstaltninger for allerede iværksatte projekter.

De spanske myndigheders holdning stemmer overens med konklusionerne i rapporten fra den 
undersøgelsesrejse, som en delegation fra Udvalget for Andragender foretog til Madrid i 
forbindelse med udvalgets behandling af disse andragender.

Kommissionen afventer for indeværende et supplerende svar fra de spanske myndigheder.

6. Kommissionens supplerende svar på andragende 0504/2004, 0788/2005 og 
0830/2005 (modtaget den 1. juni 2007).

Som det fremgår af tidligere meddelelser i forbindelse med ovennævnte andragender, 
fremsendte Kommissionen i april 2006 en åbningsskrivelse om projektet for ringvej M-30 i 
Madrid, idet det lader til, at nogle bestemmelser i direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved Rådets direktiv 
97/11/EF2 ikke er blevet overholdt i forbindelse med dette projekt.

De spanske myndigheder svarede på åbningsskrivelsen i juli 2006, at de var indstillet på at 
følge Kommissionens instrukser med henblik på at bringe overtrædelsen til ophør.

I slutningen af 2006 fandt en brevveksling sted mellem Kommissionen og de spanske 
myndigheder med henblik på at fastlægge, hvilke foranstaltninger der skulle træffes for så 
vidt muligt at råde bod på de spanske myndigheders overtrædelse af ovennævnte direktiv.

Til sidst indvilgede de spanske myndigheder i at træffe foranstaltninger med henblik på at 
råde bod på overtrædelsen. De forelagde Kommissionen en tidsplan for gennemførelsen af 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 1-40
2 EFT L 073 af 5.7.1997, s. 5-15
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disse foranstaltninger og forpligtede sig til regelmæssigt at orientere den om fremskridt i 
gennemførelsen af foranstaltningerne. Dette forslag blev behandlet og positivt modtaget af 
Kommissionen.

Kommissionen vil følge gennemførelsen af disse foranstaltninger på tæt hold, og sagen vil i 
mellemtiden forblive åben.

7. Kommissionens supplerende svar på andragende 0504/2004, 0788/2005 og 
0838/2005, modtaget den 7. marts 2008.

I forlængelse af de oplysninger, som er givet i tidligere meddelelser vedrørende 
Kommissionens beslutning i forbindelse med de spanske myndigheders forslag om at udbedre 
omfanget af mulige overtrædelser med henblik på direktivet om vurdering af 
miljøindvirkninger1 i forbindelse med M-30-projektet bemærker Kommissionen, at de 
spanske myndigheder har sendt en første, anden, tredje og fjerde rapport om de fremskridt 
landet har gjort for at gennemføre de vedtagne foranstaltninger.

Det lader til, at tidsplanen for gennemførelsen i det store og hele bliver overholdt.

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen af disse foranstaltninger og vil holde 
Udvalget for Andragender underrettet.

8. Kommissionens supplerende svar på andragende 0504/2004, 0788/2005 og 
0838/2005, modtaget den 9. december 2010.

Kommissionen har siden sin sidste meddelelse om disse andragender modtaget flere rapporter 
fra de spanske myndigheder, der bekræfter, at Spanien fortsat iværksatte nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger. På dette grundlag blev overtrædelsessagen mod Spanien 
afsluttet den 28. januar 2010. Kommissionen overvåger fortsat situationen nøje.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT  L175 
af 5.7.1985, s. 1-40) som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF (EFT  L073 af 14.3.1997, s. 5-15).


