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Betreft:  Verzoekschrift nr. 504/2004, ingediend door Inés Sabanés Nadal (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Grupo Municipal de Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de Madrid", over de milieueffecten van de geplande 
werkzaamheden aan autosnelweg M30 in Madrid

Verzoekschrift nr. 788/2005, ingediend door Belen Gómez Alfonso 
(Spaanse nationaliteit), namens de "Afectados Nudo Sur", over de 
milieueffecten van snelweg M30 in Madrid

Verzoekschrift nr. 838/2005, ingediend door Samuel Martin-Sosa 
Rodriguez (Spaanse nationaliteit), namens "Ecologists in Action", over de 
milieueffecten van de geplande werkzaamheden aan autosnelweg M30 in 
Madrid

1. Samenvatting van verzoekschrift 504/2004

Verzoekster vestigt de aandacht op de geplande werkzaamheden aan autosnelweg M30 in 
Madrid, die door een ecologisch kwetsbaar gebied loopt. Verzoekster wijst erop dat de 
regionale regering van Madrid voor dit project om vrijstelling heeft verzocht van de 
bepalingen in Richtlijn 97/11/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, en zij 
verzoekt het Europees Parlement daarom te onderzoeken of vrijstelling voor een project van 
deze aard, omvang en ligging in het geheel genomen mogelijk is, en of de Commissie 
conform de richtlijn vooraf is geïnformeerd over de grond van het vrijstellingsverzoek.

Samenvatting van verzoekschrift 788/2005

Verzoekster uit haar bezorgdheid over de omvang en aard van de werkzaamheden aan 
snelweg M30, die door ecologisch kwetsbaar gebied loopt. Door zijn aard, omvang en ligging 



PE378.561v06-00 2/6 CM\851633NL.doc

NL

heeft het project namelijk aanmerkelijke gevolgen voor het milieu en de lokale bewoners. Zij 
wijst er voorts op dat de betrokkenen niet vooraf geraadpleegd zijn. Verzoekster betoogt dat 
het project een schending vormt van de milieubepalingen van de EU en verzoekt het Europees 
Parlement bijgevolg stappen te ondernemen.

Samenvatting van verzoekschrift 838/2005

Verzoeker uit zijn bezorgdheid over de gevolgen van de geplande werkzaamheden aan 
snelweg M30 in Madrid voor het kwetsbare milieu in het bewuste gebied. Hij wijst daarbij op 
het feit dat de gemeentelijke overheden vrijstelling hebben gevraagd van de bepalingen van 
Richtlijn 97/11/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Hij verzoekt het 
Europees Parlement te onderzoeken of een vrijstelling in principe wel mogelijk is voor een 
project van deze aard en omvang en op een dergelijke locatie, en of de Commissie van 
tevoren overeenkomstig de richtlijn voldoende informatie heeft ontvangen ter ondersteuning 
van de vrijstellingsaanvraag.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 504/2004 is op 24 november 2004 ontvankelijk verklaard
Verzoekschrift 788/2005 is op 21 december 2005 ontvankelijk verklaard
Verzoekschrift 838/2005 is op 26 januari 2006 ontvankelijk verklaard

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 504/2004, ontvangen op 
30 maart 2005

Met dit verzoekschrift wil indienster de mogelijk verkeerde toepassing door de Spaanse 
autoriteiten aanklagen van Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG2 van de Raad, aangaande de geplande verlegging van het traject voor de 
autosnelweg M30 in Madrid.

In weerwil van de omvang, de verwachte gevolgen en de budgettaire kosten van dit project 
hebben de bevoegde instanties besloten hierin toe te stemmen zonder het project eerst 
overeenkomstig de bovengenoemde communautaire richtlijn aan een 
milieueffectbeoordelingsprocedure te onderwerpen. Verzoekster verlangt dat een formele 
milieueffectbeoordelingsprocedure wordt ingesteld om de gevolgen van het project voor het 
milieu en de omgeving na te gaan en de omwonenden erbij te betrekken.

Er zij op gewezen dat de Commissie eveneens schriftelijke vraag P-0494/04 heeft ontvangen 
over de geplande trajectaanpassingen aan autosnelweg M30, een snelle ringweg rond Madrid. 
Naar aanleiding van deze schriftelijke vraag heeft de Commissie onder referentienummer 
2004/2080 een eigen onderzoek ingesteld. In het kader van het onderzoek naar dit geval 
hebben de diensten van de Commissie een brief aan de Spaanse autoriteiten gestuurd met het 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
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verzoek hun opmerkingen te formuleren omtrent de zaken die door de EP-leden worden  
aangeklaagd en over de toepassing van Richtlijn 85/337/EEG in dit specifieke geval.

De Spaanse autoriteiten hebben hun antwoorden reeds kenbaar gemaakt en deze vergezeld 
laten gaan van de adviezen van de drie terzake bevoegde overheden, namelijk het stadsbestuur 
van Madrid (de promotor van het project), de regionale regering van Madrid (het bevoegde 
milieuorgaan), en de Confederación Hidrográfica del Tajo (de instelling die verantwoordelijk 
is voor de waterwingebieden welke onder het Ministerie van Milieuzaken ressorteren), een en 
ander vanwege de eventuele gevolgen van het project voor de Manzanares-rivier.

Het antwoord van de Spaanse instanties is door de diensten van de Commissie onderworpen 
aan een eerste analyse. Er heeft ook een technische vergadering met de Spaanse autoriteiten 
plaatsgevonden. Deze benadrukken dat het om een stadsweg gaat. De Spaanse autoriteiten 
hebben zich ertoe verbonden een aantal bijkomende inlichtingen te verstrekken om de in 
verband met dit project ondernomen stappen toe te lichten.

De Commissie zal niet nalaten de Commissie verzoekschriften op de hoogte te houden van de 
verdere ontwikkelingen in het kader van het onderzoek naar dit dossier.

4. Antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 504/2004, 788/2005 en 
838/2005 ontvangen op 30 augustus 2006

Zoals reeds aangegeven, heeft de Commissie besloten alle klachten, parlementaire vragen en 
verzoekschriften met betrekking tot de aanpassing van autosnelweg M30 in dossier 2004/2080 
onder te brengen. 

De Commissie besloot op haar vergadering van 4 april 2006 naar aanleiding van de 
desbetreffende inbreukprocedures het Koninkrijk Spanje een schriftelijke aanmaning te doen 
toekomen op grond van artikel 226 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap. 

Op grond van de informatie waarop zij op dit moment beschikt, is de Commissie van mening 
dat het Koninkrijk Spanje niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten uit 
hoofde van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997. Het Koninkrijk Spanje had de geplande 
werken vóór de aanleg van de ringweg M30 en de autosnelweg, inclusief alle bijbehorende 
stadsontwikkelingsprojecten in de stad Madrid aan een milieueffectbeoordeling moeten 
onderwerpen. 

De Commissie is van mening dat dit grootschalige project, dat door de gemeente Madrid is 
ontwikkeld en met een totaal initieel budget van 4 miljard euro één van de grootste in Europa 
is, op grond van deze richtlijn in zijn totaliteit aan een formele milieueffectbeoordeling had 
moeten worden onderworpen. Het project is echter in 19 kleinere projecten opgesplitst, die 
niet volledig en zorgvuldig bekeken zijn op hun gevolgen voor het milieu. Het standpunt van 
de Commissie wordt onderbouwd door een arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 10 april 2006 in het kader van een andere aanmaningsprocedure in zaak 
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C-332/04, waarin het Hof stelt dat Spanje Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG, niet correct heeft omgezet met betrekking tot zijn stadsontwikkelingsprojecten. 

Opgemerkt zij voorts dat de Commissie geen vraagtekens zet bij de noodzaak of het belang 
van dit project voor de stad Madrid en geen bezwaar heeft tegen de planning die eraan ten 
grondslag ligt. Dat neemt echter niet weg dat de verplichtingen die voortvloeien uit de 
richtlijn inzake milieueffectbeoordeling in het onderhavige geval wel degelijk moeten worden 
nagekomen. De Commissie heeft de desbetreffende aanmaningsbrief op 10 april 2006 aan het 
Koninkrijk Spanje toegezonden.

De Commissie zal niet nalaten de Commissie verzoekschriften op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in het kader van het onderzoek naar dit dossier.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 504/2004, 
788/2005 en 838/2005, ontvangen op 25 januari 2007

In april 2006 heeft de Commissie naar aanleiding van inbreukprocedure 2004/2080 een 
aanmaningsschrijven doen uitgaan met betrekking tot het ringwegproject M30 in Madrid, 
aangezien bij de aanleg van dit project niet was voldaan aan een aantal bepalingen van 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn 85/337/EEG.

Kort samengevat komt het erop neer dat dit project, dat in een aantal kleinere projecten was 
onderverdeeld, niet was onderworpen aan een algehele milieueffectevaluatie. Alleen bepaalde 
kleinere projecten waren aan soortgelijke procedures onderworpen, en andere in het geheel 
niet. Sommige kleinere projecten moeten nog worden uitgevoerd, terwijl andere reeds zijn 
afgerond. 

De Commissie heeft zich inmiddels beraden op het in juli 2006 door de Spaanse autoriteiten 
gegeven antwoord, waarin wordt uitgelegd dat de bij de uitvoering van dit project gepleegde 
inbreuk op de richtlijn te wijten is aan de niet-naleving van de Spaanse 
milieueffectrapportagewetgeving [die het onderwerp vormt van een afzonderlijke 
inbreukprocedure (2001/2210), welke is afgesloten met het arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen van 16.3.2006 in zaak C-332/04] en niet aan opzettelijke niet-
naleving van de richtlijn zelf. De Spaanse autoriteiten verklaren voorts dat zij bereid zijn tot 
het opzetten van complete milieueffectrapportageprocedures voor de nog resterende projecten 
en tot het treffen van aanvullende minimaliserings- en compensatiemaatregelen voor de reeds 
uitgevoerde projecten. 

Hiermee sluiten de Spaanse autoriteiten zich aan bij de conclusies van het rapport over het 
informatiebezoek dat door een delegatie van de Verzoekschriftencommissie in het kader van 
de behandeling van de bewuste verzoekschriften aan Madrid is gebracht.

De Commissie is momenteel in afwachting van een nader antwoord van de Spaanse 
autoriteiten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 504/2004, 



CM\851633NL.doc 5/6 PE378.561v06-00

NL

788/2005 en 838/2005, ontvangen op 1 juni 2007

Zoals vermeld in eerdere mededelingen over bovengenoemde verzoekschriften, heeft de 
Commissie in april 2006 een aanmaningsbrief doen uitgaan inzake het ringwegproject M30 in 
Madrid, aangezien in verband met dit project niet naar behoren lijkt te zijn voldaan aan een 
aantal bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten1, gewijzigd middels Richtlijn 97/77/EG van de 
Raad2.

De Spaanse autoriteiten hebben op de aanmaningsbrief van juli 2006 gereageerd door zich 
bereid te verklaren de leidraad van de Commissie te volgen om een einde te maken aan de 
inbreuk.

Aan het einde van 2006 heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen de Commissiediensten 
en de Spaanse autoriteiten om vast te stellen wat er gedaan moest worden om, voorzover 
mogelijk, de inbreuk door de Spaanse autoriteiten op de bovengenoemde richtlijnen te 
herstellen. 

De Spaanse autoriteiten gingen er tenslotte mee akkoord maatregelen te nemen om de inbreuk 
te herstellen. Zij stelden de Commissiediensten een tijdpad voor met het oog op de 
tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen en zegden toe regelmatig informatie te zullen 
verstrekken over de voortgang daarvan. Het voorstel is door de Commissiediensten behandeld 
en positief beoordeeld.

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de maatregelen nauwgezet volgen, in de 
tussentijd blijft de inbreukprocedure gehandhaafd.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 504/2004, 
788/2005 en 838/2005, ontvangen op 7 maart 2008

In navolging van de in vorige mededelingen verstrekte informatie over het besluit van de 
Commissie inzake het door Spanje gedane voorstel om de mogelijke impact van de inbreuk
op de milieueffectbeoordelingsrichtlijnen3 die het land in verband met het M-30-project 
pleegde, recht te zetten, merkt de Commissie op dat de Spaanse autoriteiten haar het eerste, 
tweede en derde verslag hebben bezorgd over de vooruitgang die geboekt werd bij de 
tenuitvoerlegging van de overeengekomen maatregelen.

Het lijkt erop dat de kalender voor de tenuitvoerlegging in zijn hele omvang is geëerbiedigd.

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van deze maatregelen op de voet blijven volgen en zal 
de Commissie verzoekschriften nauwgezet op de hoogte houden.

                                               
1 PB L 175 van 5 juli 1985, blz. 1-40.
2 PB L 73 van 14 maart 1997, blz. 5-15.
3 Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(PB L 175 van 5 juli 1985, blz. 1-40), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14 maart 1997, blz. 
5-15).
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8. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 504/2004, 
788/2005 en 838/2005, ontvangen op 9 december 2010

Sinds de laatste mededeling van de Commissie over deze verzoekschriften zijn verscheidene 
andere verslagen van de Spaanse autoriteiten ontvangen waarin werd bevestigd dat Spanje de 
nodige herstelmaatregelen bleef nemen. Op basis hiervan werd de inbreukprocedure tegen 
Spanje op 28 januari 2010 afgesloten. De Commissie zal toezicht blijven houden op deze
situatie.


