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Tema: Peticija Nr. 1311/201 dėl vieno nekilnojamojo turto projekto Gibraltare 
poveikio aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alejandro Sánchez García 
Línea de la Concepción savivaldybės vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Línea de la Concepción savivaldybės meras-pirmininkas, skundžiasi dėl 
Gibraltare įgyvendinamo nekilnojamojo turto projekto „Sovereing bay“ poveikio aplinkai. Šį 
projektą – komplekso plotas 380 000 m, atgautų iš jūros, užpilant plotą iš karjerų išgautais 
biralais, – Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pradėjo 2005 m., nepranešusios savo
kolegoms ispanams.  Labiausiai dėl to nukentėjo savivaldybė, todėl ji prašo įvertinti tokio 
užpylimo biralais savivaldybės teritorijoje poveikį aplinkai, ji teigia nežinanti, ar buvo atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas, privalomas pagal Direktyvą 97/11/EB. Miesto taryba 
skundžiasi, kad nebuvo surengtos viešosios konsultacijos, ir teigia, kad tokios konsultacijos 
turėtų būti tarpvalstybinės, nes labiausiai nukenčia La Línea gyventojai.  Projektas daro žalą 
keturioms „Natura 2000“ tinklo teritorijoms (ES61200329, ES120033, UKGIB0001, 
UKGIB0002).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija paprašė Jungtinės Karalystės pakomentuoti peticijos pateikėjo skundą.

Gavusi atsakymą, Komisija pateiks gautų komentarų vertinimą.“
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Komisija 2011 m. rugsėjį paprašė Jungtinės Karalystės pateikti komentarus dėl peticijos 
teikėjo pateiktų kaltinimų. Pirmiausia, Komisija paprašė paaiškinti kaltinimus, kad projektui 
„Sovereing bay“ buvo pritarta nesilaikant Direktyvos 85/337/EEB (šiuo metu 2011/92/ES) dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 (Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyva). Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino, jog tai nėra tiesa.
Leidimas projektuoti buvo svarstomas ilgai ir buvo atliktas visapusiškas poveikio aplinkai 
vertinimas. Prašymas leisti vykdyti projektavimo darbus užsakovo buvo pateiktas 2007 m.
gruodį,  kartu su aplinkosaugos ataskaita. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo 
Komisiją, kad aplinkosaugos ataskaita buvo viešai aptarta ir laikantis PAV direktyvos 2008 
m. balandžio 16 d. buvo suteiktas leidimas.

Į peticijos teikėjo teiginį, kad procesas neatitinka PAV direktyvos reikalavimų, nes nebuvo 
konsultuotasi su kita valstybe nare kuriai projektas galimai turi poveikio, Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos  atsakė, jog tokia  konsultacija būtų reikalinga tik projektui turint didelio 
poveikio aplinkai. Užsakovo parengtoje aplinkosaugos ataskaitoje nurodoma tik viena 
pagrindinė problema, o tai yra nuosėdų zonų Ispanijos vandenyse poveikis statybos 
laikotarpiu vandens kokybei ir jūros ekologinei būklei. Tačiau, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos informavo Komisiją, kad pritaikius  švelninančias priemones toks poveikis būtų 
sumažintas  iki nereikšmingo arba minimalaus neigiamo poveikio. Patvirtintos švelninančios
priemonės buvo draudimas gilinti dugną dalyje, kuri aplinkosaugos ataskaitoje buvo nurodyta 
kaip galimai pavojinga dėl nuosėdų atsiradimo ir buvo pareikalauta, kad užsakovas naudotų 
savo „švarią“ medžiagą užpilui. Todėl atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos 
padarė išvadą, kad projektas neturėtų jokio žymesnio tarpvalstybinio masto poveikio kitai 
valstybei narei.  

Peticijos teikėjas teigia, kad užpylimo darbai ruošiantis šio projekto vystymui buvo pradėti jau 
2005 m., o leidimas projektui buvo suteiktas tik 2008 m. Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos nurodė, kad nėra aišku apie kokius darbus buvo kalbama. Jos paaiškino, kad 
įsisavinimo darbai šioje srityje buvo vykdomi nuo 1989 iki 1998 m. ir buvo būtini norint 
užtikrinti jūros įtvirtinimų stabilumą, o ypač  – apsaugoti kelią, jungiantį rytinę Gibraltaro dalį 
su likusia teritorija.  

Peticijos teikėjas taip pat teigė, kad jau vykdomi darbai turi neigiamo poveikio pasienio ruože 
nuo Gibraltaro La Linea de La Concepcion mieste, netoli Natura 2000 teritorijų, patvirtintų  
pagal Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2, o 
toks poveikis nebuvo įvertintas. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos paaiškino 
Komisijai, kad su projekto vykdymu susiję įsisavinimo darbai pagrindiniame plote buvo 
pradėti 2011 m. ir tęsiami kuriant dalį sausumos masyvo, reikalingo projektui „Sovereign 
Bay“. Galimas projekto vystymo poveikis buvo įvertintas prieš suteikiant leidimą ir buvo 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p .40 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14), Direktyva 
2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p.17) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).  Neseniai 
pakeista kodifikavus Direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7
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padaryta išvada, kad netoli esančioms Natura 2000 teritorijoms (Gibraltaro uolos regione bei 
pietiniuose Gibraltaro vandenyse) nebus padaryta didesnio poveikio, o 2008 m. balandį JK 
suteikė leidimą darbams. Be to, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo 
Komisiją, kad Ispanijoje esanti Fondos Marinos Marismas del rio Palmones teritorija yra  toli  
nuo „Sovereign Bay“ projekto  vietos ir jai nebus padaryta jokio poveikio. Estrecho Oriental 
teritorijos atveju, Jungtinės Karalystės  valdžios institucijos  nurodė, kad jos aptarė Ispanijos 
valdžios institucijų pastabų apie teritorijų apimtį teisėtumą. Šios teritorijos dalių, 
nepatenkančių į diskusijų apimtį atveju, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos padarė 
išvadą, kad projektas vietovei neturės žymesnio poveikio.

Didžiausias peticijos teikėjo rūpestis yra smėlio La Linea de La Concepcion paplūdimiuose 
praradimas. Tačiau, nebuvo pateikta  jokių įrodymų, kad tai buvo sukelta „Sovereign Bay“ 
projekto arba dėl poveikio patvirtintoms Natura 2000  teritorijoms. Peticijos teikėjas taip pat 
išreiškė susirūpinimą dėl to, kad iš netoli esančių karjerų kasamas užpildas sukelia eroziją, 
triukšmą ir taršą dulkėmis. Tačiau, nebuvo pateikta jokios konkrečios informacijos įrodančios,  
kad tuo yra pažeidžiama Buveinių  direktyva.

Išvada

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti ES aplinkos teisės aktų 
pažeidimo.“


