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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1311/2010 af Alejandro Sánchez García, spansk statsborger, for 
"Ayuntamiento de la Línea de la Concepción" (kommunen Línea de la 
Conceptión), om de miljømæssige konsekvenser af et ejendomsprojekt i Gibraltar

1. Sammendrag

Andrageren, borgmester for bystyret i Línea de la Concepción, udtrykker bekymring over de 
miljømæssige konsekvenser af ejendomsprojektet "Sovereign Bay", der er under opførelse i 
Gibraltar, og som dækker et areal på 380.000 m2, der er indvundet fra havet ved hjælp af sand 
og grus fra stenbrud. Projektet blev iværksat i 2005 af de britiske myndigheder, der undlod at 
informere de tilsvarende myndigheder i Spanien. Kommunen, der er den væsentligste berørte 
part, anmoder om, at der gennemføres en miljøkonsekvensanalyse med hensyn til 
påfyldninger på dens område, og oplyser, at den ikke er bekendt med, om der er udført en 
miljøkonsekvensvurdering som krævet i henhold til direktiv 97/11/EF. Kommunen udtrykker 
endvidere bekymring over, at der ikke har været nogen offentlig høring, og mener, at denne 
burde være grænseoverskridende, da projektet hovedsagelig berører indbyggerne i La Línea.
Projektet berører endvidere fire Natura 2000-lokaliteter (ES61200329, ES 120033, 
UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

”Kommissionen har bedt om bemærkninger fra Det Forenede Kongerige om de påstande, der 
er rejst af andrageren.
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Kommissionen vil give sin vurdering af bemærkningerne, når svaret er modtaget.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

”Kommissionen bad om bemærkninger fra de britiske myndigheder om de påstande, der er 
rejst af andrageren, i september 2011. Kommissionen bad for det første om en afklaring 
angående påstanden om, at der blev givet tilladelse til udviklingen af Sovereign Bay i 
Gibraltar, uden at kravene i direktiv 85/337/EØF (nu 2011/92/EU) om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 (VVM-direktivet) var opfyldt. De 
britiske myndigheder forklarede, at dette ikke var tilfældet. Byggetilladelsen blev behandlet 
over en længere periode, og der blev gennemført en fuld miljøkonsekvensvurdering. 
Bygherren indgav ansøgningen om byggetilladelse i december 2007, og den var ledsaget af en 
miljøredegørelse. De britiske myndigheder oplyste over for Kommissionen, at 
miljøredegørelsen blev sendt i offentlig høring, og at tilladelsen blev givet i overensstemmelse 
med VVM-direktivet den 16. april 2008. 

Med hensyn til andragerens påstand om, at processen ikke var i overensstemmelse med 
VVM-direktivet, fordi andre potentielt berørte medlemsstater ikke blev hørt, svarede de 
britiske myndigheder, at en sådan høring kun ville være nødvendig, hvis projektet kunne have 
væsentlig indvirkning på miljøet. I den miljøredegørelse, der var udarbejdet af bygherren,
blev der påvist et større potentielt problem, nemlig muligheden for sedimentfaner i spanske 
farvande under anlægsfasen af projektet til skade for både vandkvaliteten og havøkologien. 
De britiske myndigheder oplyste imidlertid over for Kommissionen, at der blev truffet 
passende afhjælpende foranstaltninger, hvorfor der kun ville blive tale om ubetydelige eller 
mindre bivirkninger. De afhjælpende foranstaltninger bestod i at forbyde opmudring i en del 
af byggepladsen, som ifølge miljøredegørelsen kunne forårsage sedimentfaner, og i stedet 
pålægge bygherren at skaffe rent opfyldningsmateriale. Som følge heraf konkluderede de 
relevante nationale myndigheder, at projektet ikke ville have nogen væsentlige
grænseoverskridende virkninger for miljøet i andre medlemsstater. 

Andrageren hævdede, at man allerede begyndte med opfyldningsarbejdet til forberedelse af 
projektet i 2005, mens der først blev givet byggetilladelse i 2008. De britiske myndigheder 
bemærkede hertil, at det var uklart, hvilke arbejder der blev henvist til. De forklarede, at der 
fandt landindvindingsarbejder sted i området fra 1989 til 1998, og at de blev anset for 
afgørende for at sikre kystbeskyttelsens stabilitet og navnlig for at beskytte den vej, der 
forbinder den østlige side af Gibraltar med den resterende del.

Andrageren hævdede også, at de arbejder, der allerede er udført, har en negativ virkning over
grænsen fra Gibraltar i Línea de la Concepción på den nærliggende Natura 2000-lokalitet i 
henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter2, og at 
disse arbejder ikke var blevet vurderet. De britiske myndigheder forklarede Kommissionen, at 
landindvindingsarbejdet i tilknytning til denne udvikling begyndte på hovedbyggepladsen i 
2011, og at der derefter blev skabt en del af den landmasse, der kræves til Sovereign Bay-

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5), direktiv 
2003/35/EF (EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17) og direktiv 2009/31/EF (EFT L 140 af 5.6.2009, s. 114). For nylig 
erstattet med kodifikationsdirektiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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projektet. Udviklingens potentielle virkninger blev vurderet, før tilladelsen blev givet, og det 
blev konkluderet, at der ikke ville være nogen væsentlig indvirkning på nogen af de 
nærliggende Natura 2000-lokaliteter på det tidspunkt, hvor tilladelsen blev givet, i april 2008, 
dvs. de af Det Forenede Kongerige udpegede Rock of Gibraltar og Southern Waters of 
Gibraltar. Desuden oplyste de britiske myndigheder med hensyn til den spanske lokalitet
Fondos Marinos Marismas del Río Palmones over for Kommissionen, at denne lokalitet ligger 
for langt væk fra Sovereign Bay-projektet til at blive berørt. Hvad angår lokaliteten Estrecho 
Oriental anførte de britiske myndigheder, at de bestred lovligheden af omfanget af de spanske 
myndigheders udpegning heraf. Med hensyn til de dele af lokaliteten, som man ikke 
anfægtede udpegningen af, anførte de britiske myndigheder, at projektet ikke ville have nogen 
betydelig indvirkning på denne lokalitet. 

Andragerens væsentligste bekymring synes at være tabet af sand fra strandene i Línea de la 
Concepción. Der er imidlertid ingen dokumentation for, at årsagen hertil er Sovereign Bay-
projektet, som det påstås af andrageren, eller med hensyn til indvirkningen på en udpeget 
Natura 2000-lokalitet. Andrageren har også givet udtryk for bekymring for, at forsyningen 
med aggregater fra nærliggende stenbrud forårsager erosion samt støj- og støvforurening. 
Andrageren er imidlertid ikke fremkommet med specifikke oplysninger, der viser, hvordan 
dette fører til en overtrædelse af habitatdirektivet som påstået.

Konklusion

På baggrund af oplysningerne fra andrageren er Kommissionen ikke i stand til at påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning.’


