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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1311/2010 του Alejandro Sánchez García, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δήμου Línea de la Concepción, σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις οικιστικού έργου στο Γιβραλτάρ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Línea de la 
Concepción, εκθέτει και καταγγέλλει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οικιστικού έργου 
που υλοποιείται στο Γιβραλτάρ με την ονομασία «Sovereign bay». Το εν λόγω έργο, έκτασης 
380.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία ανακτήθηκαν από τη θάλασσα με τη χρήση 
αδρανών υλικών προερχόμενων από λατομεία, δρομολογήθηκε το 2005 από τις βρετανικές 
αρχές χωρίς αυτές να ενημερώσουν τους ισπανούς ομολόγους τους.  Ο δήμος, κύριο θιγόμενο 
μέρος, ζητεί να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εν λόγω επιχωματώσεων στο 
έδαφος του δήμου και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει εάν εκπονήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία 97/11/ΕΚ. Ο δήμος 
καταγγέλλει ότι δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση και ισχυρίζεται ότι μια τέτοια διαβούλευση 
πρέπει να είναι διασυνοριακή, καθώς το έργο επηρεάζει κυρίως τους κατοίκους της Línea.  
Το δε έργο επηρεάζει τέσσερις τόπους του δικτύου Natura 2000 (ES61200329, ES 120033, 
UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Οκτωβρίου 2011

Η Επιτροπή ζήτησε από το Ην. Βασίλειο να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του αναφέροντος.
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Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχόλια μόλις τα παραλάβει.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η Επιτροπή ζήτησε τις παρατηρήσεις των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους 
ισχυρισμούς του αναφέροντα τον Σεπτέμβριο του 2011. Η Επιτροπή ζήτησε, πρώτον,
διευκρινίσεις σχετικά με τον ισχυρισμό ότι στο έργο «Sovereign bay» στο Γιβραλτάρ 
χορηγήθηκε άδεια χωρίς την κάλυψη των απαιτήσεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (τώρα 
2011/92/EU) για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον1 (οδηγία ΕΠΕ). Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν ότι αυτό 
δεν συνέβη. Η πολεοδομική άδεια εξετάσθηκε επί μακρό χρονικό διάστημα και διενεργήθηκε
μια πλήρης αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μια αίτηση για οικοδομική άδεια 
υποβλήθηκε από τον κύριο φορέα υλοποίησης του έργου το Δεκέμβριο του 2007 και 
συνοδεύτηκε από περιβαλλοντική δήλωση. Οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή 
ότι η Περιβαλλοντική Δήλωση έγινε με δημόσια διαβούλευση και η άδεια χορηγήθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ στις 16 Απριλίου 2008.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντα ότι η διαδικασία δεν συμμορφώνεται με την 
οδηγία ΕΠΕ, διότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των άλλων κρατών που ενδέχεται να πληγούν, οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησαν ότι η διαβούλευση αυτή απαιτείται μόνο εάν το 
σχέδιο ήταν πιθανό να έχει σημαντική επίπτωση για το περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική
Δήλωση που συντάχθηκε από τον φορέα υλοποίησης του έργου προσδιορίζει ένα βασικό 
ζήτημα ανησυχίας που ήταν η πιθανή επίδραση των «νεφών» ιζημάτων στα ισπανικά ύδατα 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου τόσο όσον αφορά την ποιότητα του νερού όσο και τη 
θαλάσσια οικολογία. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι με την 
υιοθέτηση των μέτρων μετριασμού, οι επιπτώσεις αυτές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο ή σε 
ήσσονος σημασίας ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων ήταν η απαγόρευση της βυθοκόρησης στο τμήμα της περιοχής που αναφέρεται
στην περιβαλλοντική δήλωση, ως ικανή να προκαλέσει αναμόχλευση του ιζήματος και αντ’
αυτής απαιτούν από τον φορέα υλοποίησης του έργου να χρησιμοποιήσει καθαρά υλικά 
πλήρωσης. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι το 
έργο δεν θα έχει σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους 
μέλους.

Ο αναφέρων υποστήριξε ότι τα έργα επιχωματώσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 
έργου έχουν ήδη ξεκινήσει το 2005, ενώ την οικοδομική άδεια χορηγήθηκε μόνο το 2008. Οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχολίασαν τον ισχυρισμό αυτό αναφέροντας ισχυριζόμενες 
ότι δεν είναι σαφές για ποια έργα πρόκειται. Εξήγησαν ότι τα έργα εκχέρσωσης στην περιοχή 
πραγματοποιήθηκαν από το 1989 έως το 1998 και θεωρήθηκαν απαραίτητα για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας των υδατοφρακτών, και ιδίως για την προστασία του δρόμου 
που συνδέει την ανατολική πλευρά του Γιβραλτάρ με την υπόλοιπη περιοχή.

Ο αναφέρων ισχυρίστηκε επίσης ότι τα έργα που έχουν ήδη αναληφθεί έχουν αρνητική 

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5), την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17), και την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 114). 
Πρόσφατα αντικαταστάθηκε από την οδηγία κωδικοποίησης 2011/92/EΕ  για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26, 28.1.2012, σ. 1).
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επίδραση στα σύνορα από το Γιβραλτάρ στη La Linea de la Concepción στις κοντινές 
περιοχές Natura 2000 όπως καθορίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 και ότι αυτές δεν είχαν 
αξιολογηθεί. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν στην Επιτροπή ότι οι εργασίες 
εκχέρσωσης για το έργο άρχισαν στην κυρίως τοποθεσία το 2011 και προχώρησαν με τη 
δημιουργία του τμήματος της χερσαίας μάζας που απαιτείται από το έργο. Ο πιθανός 
αντίκτυπος εκτιμήθηκε πριν χορηγηθεί άδεια υλοποίησης και το συμπέρασμα  ήταν ότι δεν θα 
υπάρξει σημαντική επίπτωση σε οποιαδήποτε από τις γειτονικές περιοχές Natura 2000 όταν 
χορηγήθηκε η άδεια τον Απρίλιο του 2008, δηλαδή στην περιοχή του Βράχου του Γιβραλτάρ 
και στα νότια ύδατα του Γιβραλτάρ που ορίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, οι 
βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι όσον αφορά την ισπανική περιοχή Fondos 
Marinos Marismas del rio Palmones, αυτή βρίσκεται πολύ μακριά από το προγραμματιζόμενο 
έργο Sovereign Bay και δεν επηρεάζεται από αυτό. Για την τοποθεσία Estrecho Oriental, οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την έκταση της 
περιοχής με τις ισπανικές αρχές. Όσον αφορά τις περιοχές που δεν αμφισβητούνται, οι αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτές.

Βασικό μέλημα του αναφέροντα φαίνεται να είναι η απώλεια άμμου από τις παραλίες στο La
Linea de la Concepción. Ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτό 
προκαλείται από το έργο Sovereign Bay όπως εικάζεται ή σε σχέση με τις επιπτώσεις του σε
περιοχή Natura 2000. Ο αναφέρων εγείρει επίσης ανησυχίες ότι η παροχή των αδρανών 
υλικών από τα λατομεία προκαλεί διάβρωση καθώς και θόρυβο και ρύπανση με σκόνη.
Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν πώς αυτό προκαλεί  
παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους, όπως ισχυρίζεται.

Συμπέρασμα

Με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.


