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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0504/2004, którą złożyła Inés Sabanés Nadal (Hiszpania), w imieniu 
Zjednoczonej Lewicy („Izquierda Unida“) we władzach miejskich Madrytu, 
w sprawie wpływu na środowisko proponowanych prac na autostradzie M30 
w Madrycie
petycji 0788/2005, którą złożyła Belén Gómez Alfonso (Hiszpania), w imieniu 
„Afectados Nudo Sur”, w sprawie oddziaływania na środowisko autostrady 
M30 w Madrycie

petycji 0838/2005, którą złożył Samuel Martín-Sosa Rodríguez (Hiszpania), w imieniu 
„Ecologists in Action”, w sprawie oddziaływania na środowisko prac 
planowanych na autostradzie M30 w Madrycie

1. Streszczenie petycji 0504/2004

Nawiązując do planowanych robót budowlanych na drodze M30 w Madrycie, na obszarze 
niezwykle wrażliwym z punktu widzenia ochrony środowiska, składająca petycję zwraca 
uwagę, że władze Madrytu wystąpiły o zwolnienie z postanowień dyrektywy Rady 97/11/WE 
zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie, czy w przypadku tego rodzaju projektów, o takiej wielkości 
i lokalizacji, można udzielać zwolnień. Składająca petycję pyta jednocześnie, czy Komisja 
otrzymała wcześniej wystarczającą ilość informacji motywujących przedmiotowe zwolnienie.

Streszczenie petycji 0788/2005

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z zakresem i rodzajem robót 
budowlanych przy autostradzie M30, która przebiega w Madrycie przez obszar wrażliwy 
z punktu widzenia ochrony środowiska, co może mieć poważny wpływ na środowisko 
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naturalne oraz miejscową ludność, a także faktem, że nie zasięgnięto opinii osób najbardziej 
zainteresowanych. Składająca petycję twierdzi, że przedsięwzięcie to jest niezgodne 
z przepisami UE dotyczącymi środowiska naturalnego i w związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie.

Streszczenie petycji 0838/2005

Składający petycję wyraża zaniepokojenie skutkami prac planowanych na autostradzie M30 
w Madrycie, która przebiega przez obszar wrażliwy z punktu widzenia ochrony środowiska, 
zaznaczając, że władze miasta starały się o uzyskanie zwolnienia od wymogów dyrektywy 
Rady 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie czy zwolnienie może, jako 
ogólna zasada, być dopuszczalne w przypadku projektu o takim charakterze i skali, 
umiejscowionym na tego typu obszarze oraz czy Komisja otrzymała wystarczające informacje
we wniosku o zwolnienie zgodnie z dyrektywą.

2. Dopuszczalność

Petycja nr 0504/2004 uznana została za dopuszczalną dnia 24 listopada 2004 r. 
Petycja nr 0788/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 21 grudnia 2005 r.
Petycja nr 0838/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 26 stycznia 2006 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje, zgodnie z art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0504/2004, otrzymana dnia 30 marca 2005 r.

Przedmiotem niniejszej petycji jest zwrócenie uwagi na możliwe nieprawidłowe zastosowanie 
przez władze hiszpańskie dyrektywy Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, zmienionej 
dyrektywą Rady 97/11/WE2, w związku z planem przebudowy autostrady M30 w Madrycie.

W istocie, pomimo rozmiaru, przewidywanych skutków oraz budżetu tego przedsięwzięcia, 
właściwe władze postanowiły wydać zgodę na realizację projektu, nie poddawszy go 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko na warunkach wspomnianej dyrektywy 
wspólnotowej. Składająca petycję domaga się przeprowadzenia formalnej procedury oceny 
oddziaływania na środowisko w celu dokonania rzetelnej analizy jego wpływu na środowisko 
naturalne i tereny sąsiadujące oraz zaangażowania społeczności lokalnej.

Do Komisji skierowano już pisemne pytanie P-0494/04 również w sprawie planowanej 
przebudowy autostrady M30 – obwodnicy Madrytu. W związku z powyższym Komisja 
wszczęła postępowanie z urzędu w tej sprawie, którą zarejestrowano pod sygnaturą akt 
2004/2080. W celu zbadania powyższego przypadku służby Komisji wystosowały pismo do 
władz hiszpańskich z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez posła 
do PE oraz o komentarz w sprawie zastosowania dyrektywy 85/337/EWG w tym konkretnym 
przypadku.
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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Władze hiszpańskie przekazały już odpowiedź, na którą złożyły się sprawozdania zawierające 
opinie w tej sprawie przekazane przez trzy kompetentne instytucje: Urząd Miasta Madrytu 
(pomysłodawcę projektu), Niezależną Wspólnotę Madrytu (będącą właściwym organem do 
spraw środowiska naturalnego) oraz Confederación Hidrográfica del Tajo (organ 
Ministerstwa Środowiska zajmujący się basenem hydrograficznym, na wypadek 
ewentualnego wpływu projektu na rzekę Manzanares).

Odpowiedź władz hiszpańskich była przedmiotem pierwszej analizy dokonanej przez służby 
Komisji. Odbyło się również spotkanie robocze z władzami hiszpańskimi, które zaznaczają, 
że sprawa dotyczy drogi miejskiej i które podjęły się przekazania serii informacji 
uzupełniających w celu udokumentowania prowadzonych działań oraz kroków podjętych 
w związku z tym przedsięwzięciem.

Komisja poinformuje niezwłocznie Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji odnośnie do petycji 0504/2004, 0788/2005 
i 0838/2005, otrzymana dnia 30 sierpnia 2006 r.

Jak już wspomniano, Komisja zebrała wszystkie skargi, pytania parlamentarne i petycje 
w sprawie 2004/2080, otrzymane w związku z planem przebudowy autostrady M30 
w Madrycie.

Po zbadaniu tej sprawy, na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2006 r. dotyczącym postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, komisja na mocy art. 226 
traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską podjęła decyzję o przesłaniu Królestwu 
Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia.

W oparciu o posiadane informacje Komisja stwierdza, że Królestwo Hiszpanii zaniedbało 
swoje obowiązki nałożone na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia 
na środowisko, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., ponieważ 
przed wydaniem zgody władze nie poddały procedurze oceny oddziaływania na środowisko 
planu przebudowy autostrady czy obwodnicy M30, jak również wszystkich pomocniczych 
przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach miejskich z uwzględnieniem prac wykonywanych 
w mieście Madryt.

Komisja uważa, że na mocy tej dyrektywy tak istotny projekt zainicjowany przez władze 
miejskie Madrytu, będący jednym z największych przedsięwzięć tego typu w Europie, 
którego wstępny budżet wynosi 4 miliardy euro, powinien zostać poddany formalnej 
i kompleksowej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Zamiast tego, projekt ten 
został podzielony na 19 mniejszych, które nie zostały poddane ocenie ich wpływu na 
środowisko w sposób kompletny i dokładny. Zdanie Komisji zostało potwierdzone wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 16 marca 2006 r. w ramach 
innego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (sprawa 
C-332/04), według którego Królestwo Hiszpanii dokonało nieprawidłowej transpozycji 
dyrektywy Rady 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE, w odniesieniu do 
przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze miejskim.
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Komisja nie podważa ani potrzeby realizacji tego projektu, ani jego koncepcji, ani jego wagi 
dla Madrytu. Niemniej jednak wynikające z dyrektywy zalecenia przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko muszą być respektowane. Dlatego też dnia 10 kwietnia 2006 r. 
Komisja przekazała Królestwu Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia.

Komisja poinformuje niezwłocznie Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji odnośnie do petycji 0504/2004, 0788/2005 
i 0838/2005, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

W kwietniu 2006 r. Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia w związku 
z postępowaniem o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom nr 2004/2080 dotyczące projektu 
autostrady M-30 w Madrycie, ponieważ w ramach tego projektu nie spełniono niektórych 
przepisów dyrektywy w sprawie oceny wpływu na środowisko (85/337/EWG).

Podsumowując, przedmiotowy projekt, składający się z szeregu mniejszych podprojektów, 
nie został poddany kompleksowej ocenie oddziaływania na środowisko.  Jedynie kilka 
podprojektów przeszło tego typu procedurę, inne natomiast nie były przedmiotem żadnej 
oceny.  Niektóre podprojekty oczekują na wdrożenie, podczas gdy inne zostały już 
zrealizowane.

Komisja przeanalizowała odpowiedź władz hiszpańskich z lipca 2006 r.  W skrócie 
odpowiedź ta zawiera wyjaśnienie, zgodnie z którym naruszenie dyrektywy w odniesieniu do 
przedmiotowego projektu nie wynikało z celowego działania, lecz z niezgodności 
hiszpańskich przepisów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko [kwestia ta stanowi 
przedmiot odrębnej procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom (2001/2210), 
zakończonej orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16.3.2006 r. 
w sprawie C-332/04]. Władze hiszpańskie wyjaśniają, że gotowe są do uruchomienia pełnych 
procedur oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do pozostałych projektów oraz 
do podjęcia środków minimalizacyjnych i kompensacyjnych wobec projektów już 
zrealizowanych.

Takie stanowisko władz hiszpańskich zgodne jest z wnioskami przedstawionymi 
w sprawozdaniu z wizyty badawczej członków Komisji Petycji w Madrycie w kontekście 
zbadania przedmiotu petycji przez komisję.

Komisja oczekuje obecnie na dalszą odpowiedź ze strony władz hiszpańskich.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji odnośnie do petycji 0504/2004, 0788/2005 
i 0838/2005, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Jak zaznaczono w poprzednich komunikatach związanych z wyżej wymienionymi petycjami 
Komisja wystosowała w kwietniu 2006 r. wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące 
projektu autostrady M30 w Madrycie, ponieważ wydaje się, że w ramach tego projektu nie 
spełniono części przepisów dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1, zmienionej 
                                               
1 Dz. U. L 175 z 5.7.1985, s. 1-40.
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dyrektywą Rady 97/11/WE1. 

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia z lipca 2006 r. władze hiszpańskie 
zaznaczyły swoją gotowość do postępowania zgodnie z zaleceniami Komisji, by położyć kres 
naruszaniu prawa wspólnotowego. 

Pod koniec 2006 r. służby Komisji wymieniły z władzami hiszpańskimi szereg pism w celu 
ustalenia, jakie działania powinny zostać podjęte, by w najszerszym możliwym zakresie 
naprawić uchybienie, którego dopuściły się hiszpańskie władze w stosunku do wyżej 
wymienionych dyrektyw. 

W rezultacie władze Hiszpanii zgodziły się podjąć środki mające na celu naprawienie 
uchybienia. Przedstawiły one służbom Komisji terminarz wprowadzania wyżej 
wspomnianych środków oraz zobowiązały się regularnie informować Komisję o postępach 
w tej dziedzinie. Służby Komisji przeanalizowały i zaaprobowały wyżej opisaną propozycję.

Komisja będzie ściśle nadzorować wprowadzanie tychże środków, a tymczasem pozostawi 
otwarte postępowanie o uchybienie zobowiązaniom wspólnotowym.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji odnośnie do petycji 0504/2004, 0788/2005 
i 0838/2005, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W nawiązaniu do informacji zawartych w poprzednich komunikatach odnośnie decyzji 
Komisji w sprawie projektu władz hiszpańskich w sprawie naprawienia uchybienia, jakiego 
dopuściła się Hiszpania w zakresie dyrektyw dotyczących oceny wpływu na środowisko2

w odniesieniu do projektu M-30, Komisja zauważa, że władze hiszpańskie przedstawiły jej 
pierwsze, drugie, trzecie i czwarte sprawozdanie w sprawie postępów dokonanych przy 
wdrażaniu uzgodnionych środków.

Wynika z nich, że kalendarz wdrażania jest przestrzegany. 

Komisja będzie nadal nadzorowała wdrażanie tych środków oraz szczegółowo informowała 
Komisję Petycji. 

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji odnośnie do petycji 0504/2004, 0788/2005 
i 0838/2005, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Od ostatniego komunikatu Komisji w sprawie wspomnianych petycji, hiszpańskie władze 
dostarczyły kilka nowych sprawozdań, w których potwierdzono, że Hiszpania kontynuuje 
wdrażanie niezbędnych środków naprawczych. Na tej podstawie postępowanie o uchybienie 
zobowiązaniom wspólnotowym przeciwko Hiszpanii zostało zakończone dnia 28 stycznia 
2010 r. Komisja będzie nadal monitorować sytuację.

                                               
1 Dz. U. L 73 z 14.3.1997, s. 5-15.
2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 1-40), zmieniona dyrektywą Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5-15).


