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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0504/2004, adresată de Inés Sabanés Nadal, de naționalitate 
spaniolă, în numele Madrid Municipal Izquierda Unida, privind impactul 
asupra mediului al lucrării propuse la autostrada M30 din Madrid
Petiția nr. 0788/2005, adresată de Belen Gómez Alfonso, de naționalitate 
spaniolă, în numele „Afectados Nudo Sur”, privind impactul asupra mediului 
al lucrării propuse la autostrada M30 din Madrid
Petiția nr. 0838/2005, adresată de Samuel Martin-Sosa Rodriguez, de 
naționalitate spaniolă, în numele „Ecologiștii în acțiune”, privind impactul
asupra mediului al lucrării propuse la autostrada M30 din Madrid

1. Rezumatul petiției nr. 0504/2004

Referindu-se la lucrarea proiectată la autostrada M30 din Madrid, într-o zonă care este foarte 
sensibilă din punct de vedere ecologic, petiționarul indică faptul că autoritățile din Madrid au 
solicitat o scutire de la dispozițiile Directivei nr. 97/11/CE a Consiliului de modificare a 
Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului și solicită Parlamentului European să investigheze dacă aceste scutiri pot fi acordate 
în cazul proiectelor de acest tip, dimensiune și amplasament și dacă au fost furnizate în 
prealabil Comisiei suficiente informații pentru justificarea scutirii solicitate.

Rezumatul petiției nr. 0788/2005

Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind importanța și natura lucrărilor la autostrada M30 
care trece printr-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic din Madrid, impactul major pe 
care acesta îl poate avea asupra mediului și asupra locuitorilor din zonă și lipsa unei consultări 
prealabile a persoanelor implicate. Petiționarul susține că proiectul încalcă dispozițiile UE 
privind mediul și, prin urmare, solicită Parlamentului European să ia măsuri.
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Rezumatul petiției nr. 0838/2005

Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind impactul lucrării proiectate la autostrada M30 din 
Madrid asupra unei zone sensibile din punct de vedere ecologic, indicând faptul că autoritățile 
municipale au solicitat o scutire de la dispozițiile Directivei nr. 97/11/CE a Consiliului de 
modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului și solicită Parlamentului European să investigheze dacă o scutire ar 
putea, ca principiu general, să fie acordată în cazul unui proiect de acest tip și dimensiune, 
desfășurat într-o asemenea zonă și dacă au fost furnizate în prealabil Comisiei suficiente 
informații pentru justificarea scutirii solicitate în conformitate cu Directiva.

2. Admisibilitate

Petiția 0504/2004 a fost declarată admisibilă la 24 noiembrie 2004.
Petiția 0788/2005 a fost declarată admisibilă la 21 decembrie 2005.
Petiția 0838/2005 a fost declarată admisibilă la 26 ianuarie 2006.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform articolului 192 alineatul (4) din 
Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0504/2004, primit la 30 martie 2005

Scopul prezentei petiții este de a raporta o posibilă aplicare incorectă de către autoritățile 
spaniole a Directivei nr. 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată de Directiva nr. 
97/11/CE2 a Consiliului, în ceea ce privește proiectul de modificare a rutei autostrăzii M-30 
din Madrid.

Într-adevăr, în ciuda dimensiunilor proiectului, a bugetului și repercusiunilor preconizate, 
autoritățile competente au decis să autorizeze proiectul fără să desfășoare în prealabil o 
procedură de evaluare a impactului asupra mediului în temeiul directivei Comunității 
menționate anterior. Petiționarul solicită efectuarea unei evaluări formale a impactului asupra 
mediului în vederea obținerii unei evaluări minuțioase a impactului pe care acest proiect îl va 
avea asupra mediului și asupra zonelor învecinate, și în vederea implicării populației locale.

Comisia a fost deja invitată să răspundă Întrebării Scrise P-0494/04, care are de asemenea ca 
obiect modificarea proiectată a rutei autostrăzii M-30 – o șosea de centură în jurul orașului 
Madrid. În urma respectivei întrebări scrise, Comisia a inițiat propria investigație, cu numărul 
de referință 2004/2080. Ca parte a investigației sale în acest caz, Comisia a trimis autorităților 
spaniole o scrisoare prin care le solicită să comenteze afirmațiile MEP și aplicarea Directivei 
nr. 85/337/CEE în cazul în cauză.

Autoritățile spaniole au răspuns deja, trimițând rapoarte care conțineau opiniile celor trei 
administrații responsabile – Consiliul Municipal al orașului Madrid, inițiatorul proiectului, 
Comunitatea Autonomă din Madrid, organismul de mediu competent, și Confederación 
                                               
1 JO L 175 din 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 din 14.3.1997, p. 5.
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Hidrográfica del Tajo, organismul responsabil pentru bazinele colectoare din subordinea 
Ministerului Mediului, în cazul unui posibil impact asupra râului Manzanares.

Comisia a întreprins o examinare preliminară a răspunsului autorităților spaniole și a 
organizat o întâlnire tehnică cu autoritățile spaniole. Acestea din urmă au subliniat faptul că 
autostrada în cauză este o șosea urbană și au promis să furnizeze informații suplimentare 
pentru a demonstra care sunt acțiunile care au fost întreprinse cu privire la acest proiect.

Comisia va informa în permanență Comisia pentru petiții în legătură cu progresele înregistrate 
în investigarea acestui caz.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei la petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005 și 
0838/2005, primit la 30 august 2006

Conform celor menționate, Comisia a decis să investigheze toate plângerile, întrebările 
parlamentare și petițiile privind lucrările proiectate la autostrada M30, sub numărul de 
referință 2004/2080.

După examinarea dosarului, în cadrul ședinței sale din 4 aprilie 2006 având ca obiect 
procedurile de încălcare, comitetul a decis să înainteze o scrisoare de somație Regatului 
Spaniei în temeiul articolului 226 din Tratatul de instituire a Comitetului European.

Având în vedere informațiile actuale, Comisia este de părere că Regatul Spaniei nu și-a 
respectat obligațiile în temeiul Directivei nr. 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a 
fost modificată prin Directiva nr. 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1987, deoarece nu a 
întreprins o evaluare a impactului asupra mediului înaintea autorizării lucrărilor proiectate la 
autostrada circulară M30, împreună cu toate lucrările auxiliare de urbanism, inclusiv cele în 
curs de execuție în orașul Madrid.

Comisia este de părere că, în conformitate cu dispozițiile acestei directive, este necesară o 
procedură formală completă de evaluare a impactului asupra mediului având ca obiect acest 
proiect major lansat de autoritățile municipale din Madrid, unul dintre cele mai mari de acest 
tip din Europa, cu un buget inițial total de 4 miliarde €. În schimb, proiectul a fost divizat în 
19 proiecte mai mici al căror impact asupra mediului nu a fost evaluat în totalitate și în mod 
riguros. Opinia Comisiei a fost confirmată de hotărârea Curții de Justiție a Comunităților 
Europene din 16 martie 2006 privind altă procedură de încălcare în cauza C-332/04, prin care 
se decide că Spania nu a transpus corect Directiva nr. 85/377/CEE astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 97/11/CE privind proiectele de urbanism.

Deși Comisia nu pune la îndoială nici necesitatea acestui proiect și nici importanța sa pentru 
orașul Madrid și nu are obiecții privind planul pe care este bazat, dispozițiile directivei privind 
impactul asupra mediului trebuie respectate. Prin urmare, la 10 aprilie 2006, Comisia a 
înaintat o scrisoare de somație Regatului Spaniei.

Comisia va informa în permanență Comisia pentru petiții în legătură cu progresele înregistrate 
pe parcursul investigațiilor sale.
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5. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei la petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005 și 
0838/2005, primit la 25 ianuarie 2007

În luna aprilie 2006, Comisia a emis o scrisoare de somație având ca obiect procedura de 
încălcare 2004/2080 în ceea ce privește Proiectul autostrăzii circulare M-30 din Madrid, 
deoarece anumite dispoziții ale Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului 
(85/337/CEE) nu au fost respectate în cazul acestui proiect.

Pe scurt, proiectul, sub-divizat într-o serie de proiecte mai mici, nu a fost supus unei evaluări 
globale a impactului.  Numai unele dintre proiectele mai mici au fost supuse unor proceduri 
echivalente, altele nefiind supuse niciunei proceduri.  Unele proiecte mai mici sunt încă în 
curs de implementare, în timp ce alte proiecte sunt deja finalizate.

Comisia a evaluat răspunsul autorităților spaniole din luna iulie 2006. Pe scurt, răspunsul 
explică faptul că încălcarea Directivei în cazul acestui proiect a fost cauzată de o 
neconformitate a legislației spaniole EIA [aceasta a făcut obiectul unei proceduri separate de 
încălcare (2001/2210) care s-a încheiat cu sentința Curții Europene de Justiție din 16.3.2006 
în cauza C-332/04] și nu din intenția deliberată de nerespectare a acesteia. Autoritățile 
spaniole explică faptul că sunt dispuse să inițieze procedurile complete de evaluare a 
impactului pentru restul proiectelor și să aplice măsuri suplimentare de minimalizare și 
compensare în ceea ce privește proiectele deja implementate.

Această poziție a autorităților spaniole respectă concluziile raportului elaborat în urma vizitei
de constatare a faptelor efectuată la Madrid de membrii Comitetului pentru Petiții în contextul 
examinării de către Comitet a acestor petiții.

Comisia așteaptă în prezent un răspuns din partea autorităților spaniole.

6. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei la petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005 și 
0838/2005, primit la 1 iunie 2007

După cum s-a menționat deja în comunicările asupra petițiilor mai sus discutate, Comisia a 
emis o scrisoare de somație în aprilie 2006 cu privire la Proiectul autostrăzii circulare M30 
din Madrid, deoarece anumite prevederi ale Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului modificate de Directiva 
97/11/CE1 a Consiliului, par a nu fi fost respectate în cazul acestui proiect. 

Autoritățile spaniole au răspuns la notificarea formală în iulie 2006 precizând că sunt dispuse 
să urmeze indicații din partea Comisiei în vederea clasării cazului de încălcare a dreptului 
comunitar. 

Spre sfârșitul anului 2006 a avut loc un schimb de scrisori între serviciile Comisiei și 
autoritățile spaniole în vederea identificării acțiunilor care urmau a fi întreprinse pentru a 
remedia, pe cât posibil, încălcarea dreptului comunitar de către autoritățile spaniole cu privire 
la directivele mai sus menționate. 

                                               
1 JO L 175 din 5.7.1985, p. 1-40.
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În concluzie, autoritățile spaniole au fost de acord să ia măsuri pentru a remedia încălcarea 
dreptului comunitar. Acestea au prezentat serviciilor Comisiei un calendar de punere în 
aplicare a măsurilor și s-au angajat să furnizeze în permanență informații în legătură cu 
progresul înregistrat pe parcursul procesului de punere în aplicare a acestor măsuri. Comisia a 
examinat și aprobat propunerea autorităților spaniole.

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor măsuri, iar, între timp, cazul 
de încălcare a dreptului comunitar rămâne deschis.

7. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei la petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005 și 
0838/2005, primit la 7 martie 2008

În completarea informațiilor prezentate în comunicările anterioare, privind decizia Comisiei 
referitoare la calendarul de punere în aplicare a măsurilor de remediere, pe cât posibil, a 
încălcării dreptului comunitar de către autoritățile spaniole în legătură cu directivele privind 
evaluarea impactului asupra mediului1 în ceea ce privește proiectul autostrăzii M-30, Comisia 
menționează că autoritățile spaniole i-au înaintat deja primul, al doilea, al treilea și cel de-al 
patrulea raport privind progresul înregistrat pe parcursul procesului de punere în aplicare a 
acestor măsuri.

Calendarul de punere în aplicare a măsurilor de remediere pare a fi în linii mari respectat. 

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor măsuri și va ține în 
permanență la curent Comisia pentru petiții. 

8. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei la petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005 și 
0838/2005, primit la 9 decembrie 2010

De la ultima comunicare a Comisiei cu privire la aceste petiții, s-au primit mai multe rapoarte 
din partea autorităților spaniole, prin care se confirmă că Regatul Spaniei va continua să 
adopte măsurile rectificative necesare.  Pe baza acestora, cazul de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Regatului Spaniei a fost închis la 28 ianuarie 2010. Comisia va continua 
să monitorizeze acest caz.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO  L 
175 din 5.7.1985, p. 1-40), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului (JO L 73 din 
14.3.1997, p. 5-15)


