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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0504/2004, της Inés Sabanés Nadal, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de 
Madrid» (Ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς στο δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου της Μαδρίτης), σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
προτεινόμενων έργων στον αυτοκινητόδρομο M30 στη Μαδρίτη

Αναφορά 0788/2005 της Belen Gómez Alfons, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Afectados Nudo Sur», σχετικά με τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον του αυτοκινητοδρόμου M30 στη Μαδρίτη

Αναφορά 0838/2005 του Samuel Martin-Sosa Rodriguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, της ένωσης «Οικολόγοι σε δράση», σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προγραμματιζόμενων εργασιών στον 
αυτοκινητόδρομο Μ30 στη Μαδρίτη

1. Περίληψη της αναφοράς 0504/2004

Αναφορικά με τα προβλεπόμενα έργα στον αυτοκινητόδρομο M30 στη Μαδρίτη, σε μια 
περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη από περιβαλλοντική άποψη, η αναφέρουσα σημειώνει ότι οι 
αρχές της Μαδρίτης ζήτησαν εξαίρεση από τις διατάξεις της οδηγίας 97/11/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η αναφέρουσα ζητά από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει αν μπορούν να χορηγηθούν εξαιρέσεις για έργα 
αυτής της φύσεως, αυτού του μεγέθους και σε αυτήν τη θέση και ερωτά αν η Επιτροπή έχει 
λάβει εκ των προτέρων επαρκείς πληροφορίες που να δικαιολογούν την αιτούμενη εξαίρεση.

Περίληψη της αναφοράς 0788/2005

Η αναφέρουσα εκφράζει τον προβληματισμό της για την έκταση και τη φύση των εργασιών 
στον αυτοκινητόδρομο M30 που διασχίζει μια ευαίσθητη, από περιβαλλοντική άποψη, 
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περιοχή της Μαδρίτης, για τον σημαντικό πιθανό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους 
κατοίκους της περιοχής και για την απουσία προηγούμενης διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το εν λόγω έργο παραβιάζει την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση.

Περίληψη της αναφοράς 0838/2005

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων εργασιών 
στον αυτοκινητόδρομο Μ30 στη Μαδρίτη, σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, 
αναφέροντας ότι οι δημοτικές αρχές έχουν ζητήσει εξαίρεση από τις διατάξεις της οδηγίας 
97/11/ΕΚ του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει εάν είναι καταρχήν δυνατό να γίνει δεκτή μια 
εξαίρεση για έργο αυτής της φύσεως, αυτού του μεγέθους και σε αυτήν τη θέση, και εάν 
έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή επαρκείς προκαταρκτικές πληροφορίες για την υποστήριξη 
του αιτήματος εξαίρεσης σύμφωνα με την οδηγία.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0504/2004 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Νοεμβρίου 2004.
Η αναφορά 0788/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Δεκεμβρίου 2005.
Η αναφορά 0838/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2006.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, για την αναφορά 0504/2004, που ελήφθη στις 30 Μαρτίου 
2005.

Η παρούσα αναφορά έχει ως στόχο να καταγγείλει την ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή από 
τις ισπανικές αρχές της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 του Συμβουλίου, αναφορικά με το σχέδιο 
μετατροπής του αυτοκινητοδρόμου Μ-30 στην πόλη της Μαδρίτης.

Πράγματι, παρά τις διαστάσεις, τις προβλεπόμενες επιπτώσεις και τον προϋπολογισμό αυτού 
του σχεδίου, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μην υποβληθεί στη διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα κοινοτική οδηγία. Η αναφέρουσα ζητά να διεξαχθεί επίσημη διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν σωστά οι επιπτώσεις 
του εν λόγω σχεδίου στο περιβάλλον και τη γειτονική περιοχή, και να συμμετάσχει στη 
διαδικασία αυτή το ενδιαφερόμενο κοινό.

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι είχε υποβληθεί στην Επιτροπή η γραπτή ερώτηση P-0494/04 
που αφορούσε επίσης τις προβλεπόμενες μετατροπές του αυτοκινητοδρόμου Μ-30, 
παρακαμπτήριας οδού ταχείας κυκλοφορίας της πόλης της Μαδρίτης. Κατόπιν αυτής της 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
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γραπτής ερώτησης, η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία, με αριθμό αναφοράς 
2004/2080. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν 
επιστολή στις ισπανικές αρχές ζητώντας τις παρατηρήσεις τους για τα γεγονότα που 
καταγγέλθηκαν από τον βουλευτή και για την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη διαβιβάσει την απάντησή τους. Απεστάλησαν εκθέσεις που 
περιέχουν τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση των τριών αρμόδιων διοικητικών αρχών επί του 
θέματος: του δήμου της Μαδρίτης, που είναι ο ανάδοχος του έργου, της Αυτόνομης 
Κοινότητας της Μαδρίτης, που είναι το αρμόδιο όργανο για περιβαλλοντικά θέματα, και της 
Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Τάγου (Confederación Hidrográfica del Tajo), 
οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υδρογραφική λεκάνη, λόγω των 
ενδεχόμενων συνεπειών στον ποταμό Manzanares.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρώτης ανάλυσης από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Διεξήχθη επίσης μια τεχνικού περιεχομένου συνεδρίαση με τις 
ισπανικές αρχές. Οι τελευταίες δηλώνουν ότι πρόκειται για αστική οδό. Οι ισπανικές αρχές 
δεσμεύθηκαν να διαβιβάσουν μια σειρά συμπληρωματικών πληροφοριών, προκειμένου να 
καταδείξουν τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά το 
εν λόγω έργο.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με τις 
ενδιάμεσες εξελίξεις κατά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 504/2004, 788/2005 
και 838/2005, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

Όπως επισημάνθηκε, η Επιτροπή συγκέντρωσε στην υπόθεση 2004/2080 όλες τις 
καταγγελίες, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τις αναφορές που ελήφθησαν σε σχέση με 
το έργο μετατροπής του αυτοκινητοδρόμου M-30 στη Μαδρίτη.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, κατόπιν της εξέτασης της υπόθεσης, η Επιτροπή αποφάσισε κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασής της τής 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με τις διαδικασίες επί 
παραβάσει, να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βασίλειο της Ισπανίας, σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 226 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πράγματι, σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, η Επιτροπή εκτιμά ότι το Βασίλειο της 
Ισπανίας δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του δυνάμει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, δεδομένου ότι δεν υπέβαλε σε 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προ της έγκρισής του, το σχέδιο 
μετατροπής του παρακαμπτήριου αυτοκινητοδρόμου ή της οδού ταχείας κυκλοφορίας M-30, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των έργων πολεοδομίας, στην πόλη της Μαδρίτης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο μεγάλης έκτασης που προωθείται από τον δήμο της 
Μαδρίτης, ένα από τα πλέον σημαντικά του είδους του στην Ευρώπη με συνολικό αρχικό 
προϋπολογισμό τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έπρεπε να έχει υποβληθεί σε επίσημη 
και συνολική διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας. Αντιθέτως, το έργο διαιρέθηκε σε 19 μικρότερα σχέδια τα 
οποία δεν υποβλήθηκαν σε ολοκληρωμένη και αυστηρή εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση επικυρώθηκε με 
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας 
επί παραβάσει, στην υπόθεση C-332/04, η οποία εκδόθηκε στις 16 Μαρτίου 2006, σύμφωνα 
με την οποία η Ισπανία δεν είχε μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ, όσον αφορά τα έργα αστικής 
ανάπτυξης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν αμφισβητεί ούτε την αναγκαιότητα ούτε τη σημασία 
του σχεδίου για την πόλη της Μαδρίτης, αλλά ούτε και τον σχεδιασμό που βρίσκεται πίσω 
από αυτό. Εντούτοις, οι διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πρέπει να τηρηθούν. Συνεπώς, η Επιτροπή διαβίβασε προειδοποιητική επιστολή 
στο Βασίλειο της Ισπανίας στις 10 Απριλίου 2006.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με τις 
ενδιάμεσες εξελίξεις κατά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0504/2004, 0788/2005 
και 0838/2005, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η Επιτροπή εξέδωσε προειδοποιητική επιστολή τον Απρίλιο του 2006, σχετικά με τη 
διαδικασία επί παραβάσει 2004/2080, για το έργο της περιφερειακής οδού Μ-30 στη 
Μαδρίτη, καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ) όσον αφορά το εν λόγω έργο.

Συνοπτικά, το έργο, που διαιρέθηκε σε μικρότερα έργα, δεν είχε υποβληθεί σε συνολική 
εκτίμηση επιπτώσεων. Μερικά μόνον από τα μικρότερα έργα υποβλήθηκαν σε παρόμοιες 
διαδικασίες, ενώ άλλα σε καμία διαδικασία απολύτως. Ορισμένα από τα μικρότερα έργα δεν 
έχουν ακόμα υλοποιηθεί ενώ άλλα έχουν ήδη περατωθεί.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών του Ιουλίου του 2006 αξιολογήθηκε από την Επιτροπή. 
Συνοπτικά, η απάντηση εξηγεί ότι η παραβίαση της οδηγίας όσον αφορά το εν λόγω έργο 
οφειλόταν σε μη συμμόρφωση της ισπανικής νομοθεσίας για την ΕΠΕ [το θέμα αυτό 
εξετάστηκε σε ξεχωριστή διαδικασία επί παραβάσει (2001/2210) η οποία κατέληξε στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16.3.2006 στην υπόθεση C-332/04] και όχι σε 
πρόθεση μη συμμόρφωσης. Οι ισπανικές αρχές εξηγούν ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν 
πλήρεις διαδικασίες εκτίμησης επιπτώσεων για τα εναπομείναντα έργα και να λάβουν 
ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα ελαχιστοποίησης και αντιστάθμισης αναφορικά με τα ήδη 
υλοποιηθέντα έργα.

Η θέση αυτή των ισπανικών αρχών συνάδει με τα συμπεράσματα της έκθεσης της 
διερευνητικής επίσκεψης μελών της Επιτροπής Αναφορών στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της 
εξέτασης των εν λόγω αναφορών από την επιτροπή.

Η Επιτροπή αναμένει επί του παρόντος συμπληρωματική απάντηση των ισπανικών αρχών.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0504/2004, 0788/2005 
και 0838/2005, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.
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Όπως δηλώθηκε σε προηγούμενες απαντήσεις σχετικά με τις προαναφερθείσες αναφορές, η 
Επιτροπή εξέδωσε προειδοποιητική επιστολή τον Απρίλιο του 2006, σχετικά με το έργο 
κατασκευής της παρακαμπτήριας οδού M30 στη Μαδρίτη, καθώς το εν λόγω έργο φαίνεται 
ότι δεν συνάδει πλήρως με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1 όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 του Συμβουλίου.

Οι ισπανικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2006 δηλώνοντας 
ότι προτίθεντο να ακολουθήσουν την καθοδήγηση της Επιτροπής προκειμένου να θέσουν ένα 
τέλος στην παραβίαση.

Υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας προς τα τέλη του 2006 μεταξύ των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και των ισπανικών αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ενέργειες έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση, στο μέτρου του δυνατού, της παραβίασης των 
προαναφερθεισών οδηγιών εκ μέρους των ισπανικών αρχών.

Εν κατακλείδι, οι ισπανικές αρχές συμφώνησαν να λάβουν μέτρα προκειμένου να 
αποκαταστήσουν την παραβίαση. Υπέβαλαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής χρονοδιάγραμμα 
για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων και δεσμεύθηκαν να παράσχουν τακτικά πληροφορίες 
σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Αυτή η 
πρόταση εξετάστηκε και έτυχε θετικής αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων και, εν τω μεταξύ, η 
διαδικασία επί παραβάσει θα παραμείνει ανοικτή.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0504/2004, 0788/2005 
και 0838/2005, που ελήφθη την 7η Μαρτίου 2008.

Σε συνέχεια των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων απαντήσεων, 
σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής για την πρόταση που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές 
προκειμένου να αποκαταστήσουν την πιθανή έκταση της παραβίασης εκ μέρους της Ισπανίας 
των οδηγιών3 για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το έργο 
κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου M-30, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές 
έχουν υποβάλει στην Επιτροπή την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη έκθεση 
προόδου σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων.

Φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τηρείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων και θα 
τηρεί δεόντως ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0504/2004, 0788/2005 
και 0838/2005, που ελήφθη την 9η Δεκεμβρίου 2010.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 1-40.
2 ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σελ. 5-15.
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 1-40), όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σελ. 5-15).
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Μετά από την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής επί των εν λόγω αναφορών, ελήφθησαν
από τις Ισπανικές αρχές και άλλες εκθέσεις που επιβεβαιώνουν ότι η Ισπανία εξακολουθεί να 
θεσπίζει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Για το λόγο αυτό, περατώθηκε στις 28 Ιανουαρίου
2010 η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί την κατάσταση.


