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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Línea de la Concepción főpolgármestere és a Városi Tanács elnöke, 
aggodalmát fejezi ki a Gibraltáron folyamatban lévő „Sovereign Bay” elnevezésű 
ingatlanfejlesztési projekt környezeti hatásai miatt, amely egy 380 000 m² kiterjedésű, a 
tengertől kőbányákból kitermelt anyaggal visszahódított területen valósul meg. A projektet a 
brit hatóságok indították el 2005-ben, erről azonban spanyol kollégáikat nem tájékoztatták. A 
leginkább érintett önkormányzat kéri a területén végzett feltöltések környezeti 
hatásvizsgálatának elvégzését, hozzáteszi továbbá, hogy nem kapott tájékoztatást arról, hogy 
készült-e az 97/11/EK irányelvben előírtaknak megfelelő környezeti hatástanulmány. Az 
önkormányzat aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy nem került sor nyilvános konzultációra a 
projekttel kapcsolatban, és megjegyzi, hogy ezt mindkét országban meg kellett volna tenni, 
mivel a projekt elsősorban La Línea lakóit érinti. A projekt négy Natura 2000 védettségű 
területet is érint (ES61200329, ES 120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint): megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A Bizottság tájékoztatást kért a petíció benyújtója által felvetett állításokra vonatkozóan az 
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Egyesült Királyságtól.

A Bizottság értékelni fogja a tájékoztatást, ahogy megkapta a választ.

4. (REV) A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottság 2011 szeptemberében tájékoztatást kért az Egyesült Királyságtól a petíció 
benyújtója által felvetett állításokra vonatkozóan. A Bizottság elsősorban azon állítás 
tisztázását kérte, miszerint a gibraltári Sovereign Bay ingatlanfejlesztést úgy engedélyezték, 
hogy az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv (a jelenlegi 2011/92/EU) (az ún. EIA irányelv)1 követelményei nem 
teljesültek. Az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették, hogy ez nem így történt. A tervezés 
engedélyezhetőségét hosszú időn át fontolgatták, amely során teljes környezeti 
hatástanulmány is készült. A fejlesztő 2007 decemberében nyújtott be tervezési 
engedélykérelmet, amelyhez környezetvédelmi nyilatkozatot is mellékelt. Az Egyesült 
Királyság hatóságai tájékoztatták a Bizottságot, hogy a környezetvédelmi nyilatkozatról 
nyilvános konzultációt tartottak, az engedélyt pedig 2008. április 16-án az EIA irányelv 
alapján kapták meg. 

Ami a petíció benyújtójának azon állítását illeti, hogy a folyamat nem felelt meg az EIA 
irányelvnek, mert más, potenciálisan érintett tagállammal nem konzultáltak, erre az Egyesült 
Királyság hatóságai azt válaszolták, hogy ilyen konzultációra csak akkor lett volna szükség, 
ha a projekt várhatóan jelentős környezeti hatással bírt volna. A fejlesztő által kiadott 
környezetvédelmi nyilatkozat egyetlen, aggodalomra okot adó fő tényezőt nevezett meg, 
nevezetesen az építkezési szakasz során a spanyol vizekben keletkező üledékfelhők 
vízminőségre és tengeri élővilágra gyakorolt potenciális hatását. Ugyanakkor az Egyesült 
Királyság hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy enyhítő intézkedések megtételével 
ezeket a következményeket elhanyagolható vagy minimális káros hatásokká lehet 
csökkenteni. A megtett enyhítő intézkedések a következők voltak: a környezetvédelmi 
nyilatkozatban valószínűleg üledékfelhő kialakulását okozó helyszínként megjelölt 
partszakasz kikotrásának megtiltása; a fejlesztő kötelezése arra, hogy a kotrásból kinyert 
üledék helyett tiszta feltöltőanyagot szerezzen be/alkalmazzon. Ennek eredményeképpen az 
illetékes nemzeti hatóságok arra a következésre jutottak, hogy a projekt nem jár egy másik 
tagállam környezetét érintő, jelentős, határon átnyúló következményekkel. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a fejlesztés előkészítéseképpen a feltöltési munkálatok 
már 2005-ben elkezdődtek, noha a tervezési engedélyt csak 2008-ban adták ki. Az Egyesült 
Királyság hatóságai erre az állításra azzal a megjegyzéssel válaszoltak, hogy nem világos, 
hogy milyen munkálatokra történt utalás. Azt a magyarázatot adták, hogy az adott területen 
1989 és 1998 között zajlottak partfeltöltési munkálatok, ezek pedig elengedhetetlenek voltak a 
tengeri védművek stabilitásának garantálása és különösen a Gibraltár keleti részét a többi 
részével összekötő út megóvása érdekében. 

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy az elkezdett munkák negatív hatást gyakorolnak 
                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) 
és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5., 114. o.) módosított 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 
1985.7.5., 175. o.). A közelmúltban ennek helyébe lépett az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (kodifikált szöveg) (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.)
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Gibraltár határain túl La Línea de La Concepción településen, a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 
tanácsi irányelv1 értelmében Natura 2000 védettségűnek nyilvánított területekre, illetve hogy 
e hatásokat nem mérték fel. Az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették a Bizottságnak, hogy 
az e fejlesztéssel összefüggő partfeltöltési munkálatok a fő helyszínen 2011-ben kezdődtek, és 
a Sovereign Bay projekt által megkövetelt földtömeg részleges kialakításával folytatódtak. A 
fejlesztés esetleges hatásait még a fejlesztési engedély kibocsátása előtt felmérték, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy egyetlen, a környező területen a fejlesztés 2008. áprilisi 
engedélyezése idején Natura 2000 területnek minősülő helyszínt (mint például az Egyesült 
Királyság által ilyennek minősített Rock of Gibraltar, illetve Gibraltár déli vizei) sem ér 
jelentős hatás. Az Egyesült Királyság hatóságai arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
spanyol Fondos Marinos Marismas del rio Palmones terület túlságosan messze esik a 
Sovereign Bay projekt területétől ahhoz, hogy ott is érzékelhetők legyenek ez utóbbi hatásai. 
Az Estrecho Oriental terület kapcsán az egyesült királysági hatóságok jelezték, hogy vitatják a 
spanyol hatóságok által kijelölt terület határainak törvényességét. A terület azon részeit 
illetően, amelyekre ez a vita nem terjedt ki, az Egyesült Királyság hatóságai azt állítják, hogy 
a projekt erre nem gyakorol jelentős hatást.

A petíció benyújtójának fő aggodalma a jelek szerint a La Línea de La Concepción parti 
homoksávjának fogyatkozása. Ugyanakkor nincs arra bizonyíték, hogy ezt – az állításoknak 
megfelelően – a Sovereign Bay projekt okozza –, és arra sincs, hogy ez hatást gyakorolna a 
Natura 2000 védettségűnek minősített területre. A petíció benyújtója azon aggodalmának is 
hangot ad, hogy a szomszédos kőfejtőkből származó töltőanyag erózióhoz vezet, illetve zaj-
és porszennyezést okoz. Ugyanakkor nincs konkrét információ arra nézve, hogy ez miként 
sértené a természetes élőhelyekről szóló irányelvet, ahogyan ezt a petíció benyújtója állítja.

Következtetés

A szolgáltatott információk alapján a Bizottság nem talált az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.


