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Tema: Peticija Nr. 0504/2004 dėl darbų, kuriuos ketinama atlikti Madrido 
greitkelyje M30, poveikio aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietė Inés 
Sabanés Nadal Madrido savivaldybės Izquierda Unida frakcijos vardu
Peticija Nr. 0788/2005 dėl Madrido greitkelio M30 poveikio aplinkai, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė Belen Gómez Alfonso Afectados Nudo Sur vardu
Peticija Nr. 0838/2005 dėl Madrido greitkelyje M30 planuojamų darbų 
poveikio aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietis Samuel Martin-Sosa 
Rodriguez Ekologijos aktyvistų grupės vardu

1. Peticijos Nr. 0504/2004 santrauka

Atsižvelgdama į Madrido greitkelyje M30, aplinkos apsaugos požiūriu labai pažeidžiamoje 
vietovėje, planuojamus darbus, peticijos pateikėja nurodo, kad Madrido valdžios institucijos 
paprašė taikyti išimtį Tarybos direktyvos 97/11/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, 
nuostatoms, ir prašo Europos Parlamentą ištirti, ar išimtį galima suteikti tokio pobūdžio, 
masto ir tokioje vietoje vykdomam projektui ir ar Komisija prieš tai gavo pakankamai 
informacijos prašomai išimčiai pagrįsti.

Peticijos Nr. 0788/2005 santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą dėl darbų greitkelyje M30, kuris nutiestas per aplinkos 
apsaugos požiūriu pažeidžiamą Madrido vietovę, masto, pobūdžio, galimo didelio poveikio 
aplinkai ir vietos gyventojams bei nepakankamų išankstinių konsultacijų su suinteresuotaisiais 
asmenimis. Peticijos pateikėja tvirtina, kad įgyvendinant projektą pažeidžiamos ES aplinkos 
teisės nuostatos, taigi prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.
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Peticijos Nr. 0838/2005 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl Madrido greitkelyje M30, aplinkos apsaugos 
požiūriu pažeidžiamoje vietovėje, planuojamų darbų, nurodydamas, kad savivaldybės 
administracija paprašė taikyti išimtį Tarybos direktyvos 97/11/EB, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, nuostatoms ir prašo Europos Parlamentą ištirti, ar tokią išimtį apskritai būtų galima 
suteikti tokio pobūdžio, masto ir tokioje vietoje vykdomam projektui ir ar Komisijai buvo 
pateikta pakankamai preliminarios informacijos prašymui taikyti išimtį pagrįsti pagal šią 
direktyvą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0504/2004 paskelbta priimta 2004 m. lapkričio 24 d.
Peticija Nr. 0788/2005 paskelbta priimtina 2005 m. gruodžio 21 d.
Peticija Nr. 0838/2005 paskelbta priimtina 2006 m. sausio 26 d.

Komisijos paprašyta pateikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį.

3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0504/2004, gautas 2005 m. kovo 30 d.

„Šios peticijos tikslas  pranešti, kad Ispanijos valdžios institucijos Madrido greitkelio M30 
maršruto keitimo projektui galėjo neteisingai taikyti Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), iš dalies 
pakeistą Direktyva 97/11/EB2 . 

 Iš tiesų, nepaisydamos projekto masto, numatomo poveikio ir biudžeto, kompetentingos 
valdžios institucijos nusprendė suteikti jam leidimą pirma neatlikusios poveikio aplinkai 
vertinimo pagal nurodytą Bendrijos direktyvą. Peticijos pateikėja ragina atlikti oficialų 
poveikio aplinkai vertinimą, kad būtų kruopščiai įvertintas šio projekto poveikis aplinkai ir 
aplinkinėms teritorijoms bei informuoti vietos gyventojai.

Komisijos jau paprašyta atsakyti į klausimą raštu Nr. P-0494/04, kuris taip pat pateiktas dėl 
greitkelio M30 maršruto pakeitimo  žiedinio greitkelio aplink Madrido miestą  projekto.
Atsižvelgdama į šį klausimą raštu, Komisija savo iniciatyva pradėjo tyrimą Nr. 2004/2080.
Tirdama šį atvejį Komisija išsiuntė raštą Ispanijos valdžios institucijoms prašydama 
pakomentuoti Europos Parlamento narių įtarimus ir tai, kaip šiuo konkrečiu atveju buvo 
taikoma Direktyva 85/337/EEB.

Ispanijos valdžios institucijos atsakymą jau pateikė  atsiuntė ataskaitas su trijų atsakingų 
administracijų  Madrido miesto tarybos (projekto iniciatorės), Madrido autonominės srities 
(kompetentingos aplinkos apsaugos institucijos) ir Confederación Hidrográfica del Tajo
(institucijos, atsakingos už Aplinkos ministerijos kuruojamus upių baseinus)  nuomonėmis 
dėl galimo poveikio Mansanareso upei.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
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Komisija preliminariai išnagrinėjo Ispanijos valdžios institucijų atsakymą ir surengė techninį 
susitikimą su Ispanijos valdžios institucijomis. Pastarosios nurodė, kad aptariamas greitkelis 
yra miesto kelias, ir pažadėjo pateikti papildomos informacijos, kad parodytų, kokių veiksmų 
buvo imtasi dėl šio projekto.

Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie tolesnę šio atvejo tyrimo eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0504/2004, 0788/2005 ir 
0838/2005, gautas 2006 m. rugpjūčio 30 d.

„Kaip jau nurodyta, Komisija, atlikdama tyrimą Nr. 2004/2080, nusprendė ištirti visus 
skundus, parlamentinius klausimus ir peticijas, susijusias su darbais greitkelyje M30.

Išnagrinėjęs bylos medžiagą, komitetas 2006 m. balandžio 4 d. posėdyje dėl pažeidimo tyrimo 
procedūrų nusprendė Ispanijos Karalystei nusiųsti oficialų pranešimą pagal Europos bendrijos 
steigimo sutarties 226 straipsnį.

Remdamasi turima informacija, Komisija mano, kad Ispanijos Karalystė neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą 1987 m. kovo 
3 d. Tarybos direktyva 97/11/EEB, nes prieš suteikdama leidimą projekto darbams žiediniame 
greitkelyje M30 ir visiems papildomiems miesto plėtros darbams, įskaitant darbus, kurie bus 
atliekami Madrido mieste, neatliko poveikio aplinkai vertinimo.

Komisija mano, kad pagal šią direktyvą turėjo būti atliktas oficialus šio didelio Madrido 
savivaldybės administracijos inicijuoto projekto, vieno didžiausių tokio pobūdžio projektų 
Europoje, kurio bendras biudžetas siekia 4 mlrd. EUR, bendro poveikio aplinkai vertinimas.
Užuot tai padarius projektas padalytas į 19 mažesnių projektų, kurių poveikis aplinkai nebuvo 
išsamiai ir griežtai įvertintas. Šiuo atžvilgiu Komisijos nuomonė patvirtinta Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 16 d. priimtu sprendimu dėl pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros byloje C332/04, kuriame nurodoma, kad Ispanija tinkamai į savo nacionalinę 
teisę neperkėlė Direktyvos 85/377/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11/EB, atsižvelgiant 
į miesto plėtros projektus.

Komisija neabejoja nei šio projekto būtinybe, nei svarba Madrido miestui ir neprieštarauja jo 
planavimui, tačiau Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatų būtina laikytis. Taigi 
Komisija 2006 m. balandžio 10 d. Ispanijos Karalystei nusiuntė oficialų pranešimą.

Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie tolesnius pokyčius, kurie paaiškės tiriant šį 
atvejį.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0504/2004, 0788/2005 ir 
0838/2005, gautas 2007 m. sausio 25 d.

„2006 m. balandžio mėn. Komisija pateikė oficialų pranešimą dėl pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros dėl Madrido žiedinio kelio M30 projekto Nr. 2004/2080, nes vykdant šį projektą 
nesilaikyta tam tikrų Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (85/337/EEB) nuostatų.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad projektas buvo suskaidytas į kelis mažesnius projektus ir 
nebuvo atliktas bendro poveikio vertinimas. Jam prilystančios procedūros atliktos tik dėl kelių 
mažesnių projektų, dėl kitų projektų šios procedūros apskritai neatliktos. Kai kurie mažesni 
projektai dar neįgyvendinti, o kiti projektai jau baigti.

Komisija įvertino Ispanijos valdžios institucijų 2006 m. liepos mėn. atsakymą.   
Apibendrinant galima pasakyti, kad atsakyme paaiškinta, kad direktyva įgyvendinant šį 
projektą buvo pažeista dėl Ispanijos PAV teisės aktų neatitikties (šis klausimas nagrinėtas per 
atskirą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą (Nr. 2001/2210), kuri baigta Europos Teisingumo 
Teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartimi byloje C332/04, o ne dėl tyčinio nenoro jos laikytis.
Ispanijos valdžios institucijos aiškina, kad yra pasirengusios pradėti išsamaus likusių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir imtis papildomų jau įgyvendintų projektų poveikio 
sumažinimo ir kompensacinių priemonių.

Ši Ispanijos valdžios institucijų pozicija atitinka Peticijų komiteto narių faktų nustatymo 
vizito į Madridą, kuris vyko komitetui nagrinėjant šias peticijas, ataskaitos išvadas.

Komisija šiuo metu laukia tolesnio Ispanijos valdžios institucijų atsakymo“.

6. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0504/2004, 0788/2005 ir 
0838/2005, gautas 2007 m. birželio 1 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose atsakymuose dėl šių peticijų, 2006 m. balandžio mėn. Komisija 
išsiuntė oficialų pranešimą dėl Madrido žiedinio kelio M30 projekto, nes paaiškėjo, kad šiame 
projekte veikiausiai nebuvo tinkamai laikomasi kai kurių Direktyvos 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1, pakeistos Tarybos direktyva 
97/11/EB2, nuostatų.

Ispanijos valdžios institucijos atsakė į 2006 m. birželio mėn. oficialų pranešimą nurodydamos, 
kad yra pasirengusios vykdyti Komisijos nurodymus, kaip nutraukti šį pažeidimą.

Iki 2006 m. pabaigos Komisijos tarnybos ir Ispanijos valdžios institucijos apsikeitė keliais 
raštais, norėdamos nustatyti, kokių priemonių imtis, kad Ispanijos valdžios institucijos kiek 
įmanoma ištaisytų savo padarytą minėtų direktyvų pažeidimą.

Galiausiai Ispanijos valdžios institucijos sutiko imtis priemonių pažeidimui ištaisyti. Jos 
Komisijos tarnyboms pateikė šių priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį ir įsipareigojo 
reguliariai informuoti apie šių priemonių įgyvendinimo eigą. Komisijos tarnybos šį pasiūlymą 
išnagrinėjo ir įvertino teigiamai.

Komisija atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos šios priemonės, o pažeidimo byla kol kas nebus 
baigta.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0504/2004, 0788/2005 ir 
0838/2005, gautas 2008 m. kovo 7 d. 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 140. 
2 OL L 073, 1997 3 14, p. 515.
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„Papildydama ankstesniuose atsakymuose pateiktą informaciją dėl Ispanijos valdžios 
institucijoms pateikto Komisijos sprendimo dėl pasiūlymo ištaisyti galimą Ispanijos padaryto 
poveikio aplinkai vertinimo direktyvų1 pažeidimo įgyvendinant M30 projektą poveikį, 
Komisija pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos pateikė Komisijai pirmąją, antrąją, 
trečiąją ir ketvirtąją ataskaitas apie sutartų priemonių įgyvendinimo pažangą.

Atrodo, kad įgyvendinimo tvarkaraščio iš esmės laikomasi.

Komisija ir toliau atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos šios priemonės, ir nustatyta tvarka 
informuos Peticijų komitetą.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0504/2004, 0788/2005 ir 
0838/2005, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Po paskutinio Komisijos atsakymo dėl šių peticijų iš Ispanijos valdžios institucijų gauta 
daugiau ataskaitų, kuriomis patvirtinta, kad Ispanija ir toliau taiko reikiamus taisomuosius 
veiksmus.   Tuo remiantis 2010 m. sausio 28 d. baigta pažeidimo byla prieš Ispaniją. Komisija 
padėtį stebės toliau.“

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 
1985 7 5, p. 140), iš dalies pakeista Tarybos direktyva 97/1/EB (OL L 073, 1997 3 14, p. 5–15).


