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Tárgy: Inés Sabanés Nadal, spanyol állampolgár által a „Grupo Municipal de 
Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid” nevében benyújtott, 
0504/2004 számú petíció az M30 autópálya tervezett madridi munkálatainak 
környezetre gyakorolt hatásáról
Belen Gómez Alfonso, spanyol állampolgár által az „Afectados Nudo Sur” 
nevében benyújtott, 0788/2005 számú petíció Madridban az M30 autópálya 
környezetre gyakorolt hatásáról
Samuel Martin-Sosa Rodriguez, spanyol állampolgár által, az „Ecologists in 
Action” nevében benyújtott, 0838/2005 számú petíció az M30 autópálya 
tervezett madridi munkálatainak környezetre gyakorolt hatásáról

1. A 0504/2004 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a madridi M30 autópályával kapcsolatosan egy, a környezet 
szempontjából nagyon érzékeny területen tervezett munkákra hivatkozik. A petíció benyújtója 
jelzi, hogy a madridi hatóságok mentességet kértek az egyes állami és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról 
szóló, 97/11/EK tanácsi irányelv rendelkezései alól, ezért arra kéri a Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg egyrészről azt, lehet-e ilyen jellegű, nagyságú és elhelyezkedésű projekt 
esetében mentességet adni, másrészről azt, hogy a Bizottság előzetesen elegendő tájékoztatást 
kapott-e a mentességet megalapozó indokokról.

A 0788/2005 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmainak ad hangot az egy környezetvédelmi szempontból 
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érzékeny területen áthaladó madridi M30 autópálya munkálatainak kiterjedtségével és 
jellegével, a környezetre és ennek eredményeképpen valószínűleg a helyi lakosokra gyakorolt 
jelentős hatásával, és az érintettekkel való előzetes konzultáció hiányával kapcsolatosan. A 
petíció benyújtójának érvelése szerint a projekt sérti az EU környezetvédelmi rendelkezéseit, 
és ennek megfelelően a benyújtó az Európai Parlament fellépését kéri.

A 0838/2005 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejezi aggodalmát a madridi M30 autópálya egy környezetvédelmi 
szempontból érzékeny területen tervezett munkálatainak hatását illetően. A petíció benyújtója 
hangsúlyozza, hogy a madridi önkormányzat mentességet kért a 97/11/EK tanácsi irányelvvel 
módosított, az egyes állami és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatáról 
szóló 85/337/EEK irányelv rendelkezései alól. Ezért kéri az Európai Parlamentet, vizsgálja 
meg, hogy általában lehet-e ilyen jellegű, nagyságú és elhelyezésű projekt esetében 
mentességet adni, másrészről azt, hogy a Bizottság megkapta-e az irányelv szerinti elegendő 
előzetes tájékoztatást a mentességet megalapozó indokokról.

2. Elfogadhatóság

A 0504/2004 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. november 24-én
A 0788/2005 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. december 21-én
A 0838/2005 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. január 26-án

Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól a 0504/2004 petíció tárgyában kapott válasz (2005. március 30.)

A petíció a 97/11/EK1 tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv spanyol hatóságok 
általi nem megfelelőnek vélt alkalmazásával foglalkozik az M30 autópálya madridi 
szakaszának módosítására vonatkozó terv kapcsán.

Az illetékes hatóságok a projekt nagysága, várható hatásai és költségvetése ellenére valóban 
úgy döntöttek, hogy azt úgy engedélyezik, hogy a projektet előzetesen nem vetik alá a fent 
hivatkozott közösségi irányelv által előírt környezeti hatásvizsgálati eljárásnak. A kérelmező 
azt kéri, hogy a projekt környezetre és a környező területre tett hatásának alapos felmérése 
érdekében végezzenek hivatalos környezeti hatásvizsgálatot, és abba vonják be az érintett 
közösséget is.

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz intézett, P-0494/04 sz., írásban feltett kérdés szintén a 
Madridot várost elkerülő gyorsforgalmi út, az M30-as autópálya tervezett módosítására 
vonatkozik. Az írásban feltett kérdés alapján a Bizottság saját vizsgálatot indított, melyet a 
2004/2080. ügyszámon vettek nyilvántartásba. Az ügyben indított vizsgálat keretében a 
Bizottság levelet küldött a spanyol hatóságoknak, melyben arra kérte őket, nyújtsák be 
észrevételeiket a parlamenti képviselő állításaival, illetve a 85/337/EGK irányelvnek a szóban 
forgó esetre való alkalmazásával kapcsolatban.
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
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A spanyol hatóságok már eljuttatták válaszukat a Bizottsághoz. Ebben elküldték a három 
illetékes közigazgatási hatóság véleményét és állásfoglalását a témában: e három hatóság a 
Madridi Polgármesteri Hivatal, amely a projektgazda, a Madridi Autonóm Közösség, amely 
az illetékes környezetvédelmi szerv, valamint a „Confederación Hidrográfica del Tajo”, a 
spanyol Környezetvédelmi Minisztériumnak a Manzanares folyó vízgyűjtő területére 
gyakorolt esetleges hatásokkal foglalkozó szerve.

A Bizottság előzetesen elemezte a spanyol hatóságok válaszait és technikai megbeszélésre is 
sor kerített a spanyol hatóságokkal. A spanyol hatóságok jelzik, hogy az érintett útszakasz 
városi közlekedési útvonal. A spanyol hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy számos 
kiegészítő információt szolgáltatnak a projekttel kapcsolatban hozott intézkedésekről.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot minden, az ügyben folytatott vizsgálattal 
kapcsolatos fejleményről.

4. A Bizottságtól a 0504/2004, 0788/2005 és 0838/2005 számú petíciókra kapott 
kiegészítő válasz (2006. augusztus 30.)

Ahogyan azt korábban már jelezték, a Bizottság úgy döntött, hogy valamennyi, az M-30-as 
gyorsforgalmi út terve kapcsán beérkezett panaszt, parlamenti kérdést és petíciót kivizsgál a 
2004/2080 ügyszám alatt.

Az ügy kivizsgálása alapján a Bizottság jogsértési eljárásokkal foglalkozó, 2006. április 4-i 
ülésén úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 226. cikke alapján 
felszólító levelet küld a Spanyol Királyságnak.

A Bizottság a jelenleg rendelkezésére álló információk birtokában úgy véli, hogy a Spanyol 
Királyság elmulasztotta teljesíteni az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségeit, amikor az 
engedélyezést megelőzően nem vetette környezeti hatásvizsgálati eljárás alá az M-30-as 
autópálya vagy gyorsforgalmi út módosításának tervét és valamennyi városrendezési 
munkálatot, beleértve a Madrid városát érintő munkálatokat is.

A Bizottság megítélése szerint ezt a Madrid önkormányzata által indított nagyszabású 
projektet, amely 4 milliárd eurós kezdeti teljes költségvetésével az egyik legnagyobb ilyen 
jellegű projekt Európában, az említett irányelv szerint formális és átfogó környezeti 
hatásvizsgálati eljárás alá kellett volna vetni. Ezzel szemben azt 19 kisebb projektre bontották, 
melyeket nem vetettek átfogó és szigorú környezeti hatásvizsgálat alá. A Bizottság ezen 
ügyről alkotott véleményét az Európai Közösségek Bírósága által egy másik jogsértési eljárás 
keretében a C-332/04 ügyben 2006. március 16-án hozott ítélet is megerősíti, mely szerint 
Spanyolország nem ültette át megfelelően a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK 
irányelvet a városrendezési tervek tekintetében.

Megjegyzendő, hogy a Bizottság nem kérdőjelezi meg sem e projekt szükségességét, 
koncepcióját, sem pedig annak jelentőségét Madrid városa számára. Mindamellett a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvből eredő kötelezettségeket jelen esetben be kell 
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tartani. A Bizottság 2006. április 10-én felszólító levelet küldött a Spanyol Királyságnak.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot minden, az ügyben folytatott vizsgálattal 
kapcsolatos fejleményről.

5. A Bizottságtól a 0504/2004, 0788/2005 és 0838/2005 számú petíciókra kapott 
kiegészítő válasz (2007. január 25.)

A Bizottság 2006 áprilisában felszólító levelet küldött a madridi M-30-as gyorsforgalmi 
kerülőút tervéről szóló 2004/2080 sz. jogsértési eljárást illetően, mivel az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv 
bizonyos előírásait nem tartották be e projekt során.

Röviden összefoglalva, e több kisebb projektre felosztott projekt előzetesen nem képezte 
átfogó hatásvizsgálat tárgyát.  Csak néhány kisebb projektet vetettek alá hasonló eljárásnak, a 
többit egyáltalán nem.  Egyes kisebb projektek még megvalósításra várnak, míg másokat már 
befejeztek.

A Bizottság 2006 júliusában elemezte a spanyol hatóságok válaszát. Összefoglalásképpen:  a 
válasz szerint az irányelvnek a projekt kapcsán történt megsértése a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatra vonatkozó spanyol jogszabályok non-konform jellegének tulajdonítható 
[amivel külön jogsértési eljárás (2001/2210) keretében foglalkoztak, és ami az Európai 
Bíróságnak a C-332/04. számú, 2006. március 16-i ítéletével zárult], nem pedig szándékos 
meg nem felelésnek tudható be. A spanyol hatóságok kifejezték hajlandóságukat a 
fennmaradó projektek teljes hatásvizsgálatának elvégzésére, illetve a már megvalósított 
projektekkel kapcsolatban további hatáscsökkentő és kompenzációs intézkedések 
végrehajtására.

A spanyol hatóságok állásfoglalása megfelel azon jelentés következtetéseinek, amelyet a 
Petíciós Bizottság tagjainak az említett petíciók kivizsgálása céljából tett madridi tényfeltáró 
útja nyomán vontak le.

A Bizottság jelenleg a spanyol hatóságok további válaszára vár.

6. A Bizottságtól a 0504/2004, 0788/2005 és 0838/2005 számú petíciókra kapott 
kiegészítő válasz (2007. június 1.)

Amint a fenti petíciókkal kapcsolatos korábbi közleményekben szerepel, a Bizottság 2006 
áprilisában felszólító levelet adott ki a madridi M30-as körgyűrűre vonatkozó projekttel 
kapcsolatban, mivel az egyes köz- és magánprojektek környezeti hatásvizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv bizonyos rendelkezéseit (az irányelvet a 97/11/EK1 irányelv 
módosította), úgy tűnik, nem tartották be megfelelően e projekt vonatkozásában. 

A spanyol hatóságok válaszoltak a 2006. júliusi felszólító levélre, jelezve, hogy készek a 
Bizottság útmutatásait követni a jogsértés megszüntetése érdekében. 

                                               
1 HL L 175, 1985.7.5., 1-40. o.
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2006 vége körül történt néhány levélváltás a Bizottság szolgálatai és a spanyol hatóságok 
között annak feltárása érdekében, hogy mit kell tenni a fent említett irányelvek tekintetében a 
spanyol hatóságok részéről elkövetett jogsértések lehetőség szerinti orvoslása érdekében. 

Következésképpen, a spanyol hatóságok megállapodtak abban, hogy a jogsértés orvoslása 
céljából intézkedéseket hoznak. A Bizottság szolgálatainak rendelkezésére bocsátottak egy 
ütemtervet ezen intézkedések végrehajtása vonatkozásában, és kötelezettséget vállaltak arra, 
hogy rendszeresen információkat biztosítanak az ezen intézkedések végrehajtása terén elért 
haladásról. Ezt a javaslatot a Bizottság szolgálatai megvizsgálták és pozitívan bírálták el.

A Bizottság szorosan nyomon követi ezen intézkedések végrehajtását, és eközben a jogsértési 
eljárás nyitva marad.

7. A Bizottságtól a 0504/2004, 0788/2005 és 0838/2005 számú petíciókra kapott 
kiegészítő válasz (2008. március 7.)

A korábbi közleményekben továbbított információk mellett, melyek a Bizottságnak a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvek1 Spanyolország általi, az M-30 projekt 
megvalósítása során történt megsértése lehetséges mértékének helyesbítése érdekében a 
spanyol hatóságok által benyújtott javaslathoz kapcsolódó határozatára vonatkoztak, a 
Bizottság megjegyzi, hogy a spanyol hatóságok benyújtották a Bizottságnak az elfogadott 
intézkedések végrehajtása terén elért haladásról szóló első, második, harmadik és negyedik 
jelentést.

Úgy tűnik, hogy nagymértékben tiszteletben tartották a végrehajtási ütemtervet. 

A Bizottság továbbra is szorosan nyomon követi ezen intézkedések végrehajtását és 
megfelelően tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot. 

8. A Bizottságtól a 0504/2004, 0788/2005 és 0838/2005 számú petíciókra kapott 
kiegészítő válasz (2010. december 9.)

A Bizottság ez ügyben tett legutóbbi közleménye óta a spanyol hatóságok számos egyéb 
jelentést nyújtottak be, amelyek azt támasztják alá, hogy Spanyolország továbbra is megteszi 
a szükséges javító intézkedéseket.  Ennek alapján a Spanyolország ellen indított jogsértési 
eljárást 2010. január 28-án lezárták. A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel kíséri majd a 
helyzet alakulását.

                                               
1 A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5-15. o.) módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 1985.7.5., 1-40. o.)


