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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1311/2010 внесена от Alejandro Sánchez García, с испанско 
гражданство, от името на общинския орган на Línea de la Concepcíon, 
относно въздействието върху околната среда на проект за развитие на 
поземлените имоти в Гибралтар

1. Резюме на петицията
Вносителят на петицията, кмет и председател на общинския съвет на Línea de la 
Concepcíon, изразява своята загриженост относно въздействието върху околната среда 
на проекта за развитие на поземлените имоти „Sovereign Bay“ в Гибралтар, който 
обхваща площ от 380 000 m2 пресушена земя, отвоювана от морето чрез използването 
на насипен материал, извлечен от кариери.  Проектът е започнат през 2005 г. от 
британските органи, които не са предоставили информация на своите испански колеги.  
Общината, която е най-засегната, призовава за проучване на въздействието върху 
околната среда по отношение на насипните операции на територията й и посочва, че не 
е била осведомена дали е извършена оценка за въздействието върху околната среда 
съгласно Директива 97/11/EО. Общината също така изразява своята загриженост 
относно отсъствието на обществено допитване, като посочва, че то е трябвало да бъде 
извършено на трансгранична основа, тъй като са засегнати основно жителите на La 
Línea.  Проектът засяга също така четири обекта по „Натура 2000“ (ES61200329, ES 
120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Допустимост
Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.
Комисията поиска коментар от Обединено кралство във връзка с твърденията, 
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повдигнати от вносителя на петицията.

Комисията ще предостави своята оценка по отношение на коментара, след като бъде 
получен отговор.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 май 2012 г.
Комисията поиска коментар от органите на Обединено кралство във връзка с 
твърденията, повдигнати от вносителя на петицията през септември 2011 г. Най-напред 
Комисията поиска разяснения във връзка с твърденията, че на „Sovereign Bay“ в 
Гибралтар е дадено разрешение, без да бъдат изпълнение изискванията по Директива 
85/337/ЕИО (понастоящем 2011/92/EС) относно оценката на въздействието на 
определени публични и частни проекти върху околната среда 1 (Директивата за 
ОВОС). Органите на Обединеното кралство обясниха, че случаят не е такъв. 
Разрешението за проектиране беше предмет на разглеждане в продължение на 
значителен период от време и беше извършена пълна оценка на въздействието върху 
околната среда. Беше подадено заявление за проектиране от изпълнителя през декември 
2007 г. и това беше придружено от екологична декларация. Органите на Обединеното 
кралство информираха комисията, че екологичната декларация е била публично 
разгледана и че на 16 април 2008 г. е дадено разрешение съгласно Директивата за 
ОВОС. 

По отношение на претенциите от страна на вносителя на петицията, че процесът не е 
отговарял на изискванията на Директивата за ОВОС поради факта, че не са били 
консултирани останалите държави членки, които са потенциално засегнати от това, 
органите на Обединеното кралство отговориха, че подобна консултация ще бъде 
изискана единствено, в случай че проектът може да окаже значително въздействие 
върху околната среда. В екологичната декларация, изготвена от изпълнителя, беше 
посочено едно основно притеснение, което представляваше потенциалното въздействие 
на отлаганията в испанските води по време на строителната фаза  на проекта както 
върху качеството на водата, така и върху морската среда. Независимо от това органите 
на Обединеното кралство информираха Комисията, че с приемането на мерки за 
смекчаване на въздействието това отражение ще бъде сведено до минимални нежелани 
въздействия. Мерките за смекчаване на въздействието, които бяха приети, 
представляват забраната за драгиране в част от местността, посочена в екологичната 
декларация, тъй като това има вероятност да причини отлагания, и вместо това беше 
поискано от изпълнителя да осигури чист материал за засипване. В резултат от това 
беше заключено от съответните национални органи, че проектът няма да има 
значително трансгранично отражение върху околната среда на друга държава членка. 

Вносителят на петицията твърди, че дейността по засипване, подготвяща за това 
развитие е вече започнала през 2005 г., докато разрешението за проектиране е било 
издадено едва през 2008 г. Органите на Обединеното кралство предоставиха коментар 
във връзка с това твърдение, като посочиха, че не е ясно за кои дейности става дума. Те 

                                               
1 ОВ L 175, 05.7.1985 г., изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г., стр.5), Директива 

2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр.114). 
Наскоро заменена с кодифицирана Директива 2011/92/EС относно оценката на въздействието на 
определени публични и частни проекти върху околната среда (OВ L 26, 21.1.2012 г., стр.1).
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обясниха, че са били провеждани възстановителни дейности в този район от 1989 до 
19998 г. и че те са били считани за съществени с оглед осигуряване стабилността на 
морските защити и по-специално за защитата на пътя, свързващ източната част на 
Гибралтар с останалата част. 

Вносителят на петицията претендира също така, че вече предприетите дейности са се 
отразили неблагоприятно отвъд граничната зона на Гибралтар в La Linea de La 
Concepcion върху обектите по Натура 2000, обозначени съгласно Директива 92/43/ЕИО 
за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна 1 и че те не са 
били предмет на оценка. Органите на Обединеното кралство обясниха на Комисията, че 
през 2011 г. са започнати възстановителни дейности, свързани с настоящото развитие 
по основния обект и че те са продължили със създаването на част от сухоземната площ, 
изискуема по проекта „Sovereign Bay“. Потенциалното въздействие на развитието на 
проекта беше оценено, преди да бъде дадено съгласие за развиване на проекта, и беше 
заключено, че няма да има значително отражение върху нито една от обектите по 
Натура 2000, посочени в близост, по време на даване на съгласието за развитие на 
проекта през април 2008 г., напр. местността „Гибралтарска скала” и Southern Waters на 
Гибралтар, посочени от Обединеното кралство. Освен това органите на Обединеното 
кралство информираха Комисията във връзка с местността Spanish Fondos Marinos 
Marismas del rio Palmones, че тя е ситуирана твърде далече от проекта „Sovereign Bay”, 
за да бъде засегната от него. По отношение на местността „Estrecho Oriental” органите 
на Обединеното кралство  посочиха, че са оспорили законността на обхвата на 
обозначението от страна на испанските органи. По отношение на частите на 
местността, за които този спор не се отнася, органите на Обединеното кралство 
заявиха, че проектът няма да окаже каквото и да е значително въздействие върху 
местността. 

Изглежда, че основният източник на тревога за вносителя на петицията представляват 
загубите на пясък от плажовете в La Linea de La Concepcion. Независимо от това няма 
представени доказателства ,които да докажат, че това е причинено от проекта 
„Sovereign Bay” или че това има отражение върху даден обект по Натура 2000. 
Вносителят на петицията изрази също така загриженост във връзка с добива на инертни 
материали от находящите се в близост кариери, който причинява ерозия, както и 
шумово и прахово замърсяване. Независимо от това не е предоставена конкретна 
информация, която да покаже как това представлява нарушаване на директивата за 
местообитанията, както се твърди.

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията не е в състояние да установи 
нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


