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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1311/2010, ko Lalinejas de la Konsepsjonas pašvaldības 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alejandro Sánchez García, par 
zemes īpašuma apbūves projekta ietekmi uz vidi Gibraltārā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Lalinejas de la Konsepsjonas mērs un pilsētas domes priekšnieks, 
pauž bažas par „Sovereign Bay” zemes īpašuma apbūves projekta ietekmi uz vidi Gibraltārā. 
Projekts attiecas uz teritoriju 380 000 m2 platībā, kas atgūta no jūras, izmantojot karjeros 
iegūtu aizberamo materiālu. Projektu 2005. gadā sāka Apvienotās Karalistes valsts iestādes, 
kas neinformēja Spānijas iestādes. Pašvaldība, kuru minētais projekts skar visvairāk, aicina 
veikt ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā uz aizbēršanas darbībām tās teritorijā un norāda, 
ka tā nav informēta, vai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kā noteikts 
Direktīvā 97/11/EK. Pašvaldība arī pauž bažas par to, ka netika rīkota sabiedriskā 
apspriešana, norādot, ka tā būtu bijusi jāveic pārrobežu līmenī, jo galvenokārt tiek ietekmēti 
Lalinejas iedzīvotāji. Projekts ietekmē arī četrus „Natura 2000” objektus (ES61200329, ES 
120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Komisija ir pieprasījusi Apvienotās Karalistes paskaidrojumus par lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem.
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Komisija pēc šo paskaidrojumu saņemšanas tos izvērtēs.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija pieprasīja Apvienotās Karalistes iestāžu komentārus par 2011. gada septembra 
lūgumrakstā minētajām sūdzībām. Komisija, pirmkārt, pieprasīja paskaidrojumu par 
apgalvojumu, ka „Sovereign Bay” apbūves projekts Gibraltārā tika atļauts, neievērojot 
Direktīvas 85/337/EEK (tagad 2011/92/ES) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu1 (IVN direktīva) prasības. Apvienotās Karalistes iestādes paskaidroja, ka 
tas tā nav. Plānošanas atļauja tika apsvērta diezgan ilgā laika periodā, un tika veikts pilns 
ietekmes uz vidi novērtējums. Plānojuma pieprasījumu iesniedza apbūves projekta īstenotājs 
2007. gada decembrī un tam pievienoja Vides deklarāciju. Apvienotās Karalistes iestādes 
informēja Komisiju, ka par vides deklarāciju 2008. gada 16. aprīlī tika rīkota sabiedriskā 
apspriešana, ievērojot IVN direktīvu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka process neatbilda IVN direktīvai, jo 
netika veikta apspriešana ar citu dalībvalsti, kuru šis projekts varētu ietekmēt, Apvienotās 
Karalistes iestādes atbildēja, ka šāda apspriešana būtu nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja 
projektam varētu būt ievērojama ietekme uz vidi. Apbūves projekta īstenotāja sagatavotajā 
vides deklarācijā ir norādīts uz vienu no galvenajiem satraukuma iemesliem, proti, par 
Spānijas ūdeņos celtniecības posmā radušos nosēdumu sārņu iespējamo ietekmi gan uz ūdens 
kvalitāti, gan jūras ekosistēmu. Tomēr Apvienotās Karalistes iestādes informēja Komisiju, ka, 
pieņemot iedarbības mazināšanas pasākumus, šī negatīvā ietekme tika samazināta līdz 
nenozīmīgai vai niecīgai ietekmei. Pieņemtie iedarbības mazināšanas pasākumi bija 
bagarēšanas aizliegums tajā celtniecības objekta daļā, kas vides deklarācijā ir apzīmēts kā 
tāds, kas varētu radīt nosēdumu sārņus, un tā vietā tika noteikta prasība apbūves projekta 
īstenotājam izmantot tīru aizberamo materiālu. Tā rezultātā attiecīgās iestādes secināja, ka šim 
projektam nebūs ievērojama pārrobežu ietekme uz citas valsts vidi. 

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo apbūves projektu sagatavojošie aizbēršanas darbi jau 
bija sākušies 2005. gadā, savukārt plānošanas atļauja tika piešķirta tikai 2008. gadā. 
Apvienotās Karalistes iestādes sniedz komentārus par šo informāciju, norādot, ka nav skaidrs, 
tieši kuri darbi tajā ir bijuši domāti. Tās paskaidroja, ka sauszemes paplašināšanas darbi šajā 
vietā notika no 1989. gada līdz 1998. gadam un tika uzskatīti par būtiskiem, lai nodrošinātu 
pretjūras konstrukciju stabilitāti un jo īpaši aizsargātu ceļu, kas savieno Gibraltāra austrumu 
daļu ar pārējo teritoriju. 

Lūgumraksta iesniedzējs vēl apgalvoja, ka uzsāktie darbi negatīvi ietekmē situāciju viņpus 
Gibraltāra robežas, kaitējot Lalinea de la Konsepsjonai tuvumā esošajiem „Natura 2000” 
objektiem, kas ir ierakstīti Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību2, un ka ietekmes uz šiem objektiem novērtējums nav veikts. Apvienotās 
Karalistes iestādes Komisijai paskaidroja, ka sauszemes paplašināšanas darbi saistībā ar 
apbūves projektu galvenā objekta vietā sākās 2011. gadā un turpinājās, radot zemes masu 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.), Direktīvu
2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.) un Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009., 114.lpp.). Nesen 
tās vietā spēkā stājās kodifikācijas Direktīva 2011/92/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (OV L 26, 28.01.2012., 1. lpp.).
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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daļu, kas nepieciešama „Sovereign Bay” projektam. Iespējamo apbūves projekta ietekmi 
novērtēja, pirms tika piešķirta celtniecības atļauja, un 2008. gada aprīlī, kad to piešķīra, tika 
secināts, ka šis projekts ievērojami neietekmēs nevienu no tuvumā esošajiem „Natura 2000” 
objektiem, proti, Apvienotās Karalistes nosaukto Gibraltāra klinti un Gibraltāra dienvidu 
ūdeņus. Turklāt Apvienotās Karalistes iestādes informēja Komisiju, ka Spānijas Fondos 
Marinos Marismas del rio Palmones objekts atrodas pārāk tālu, lai „Sovereign Bay” projekts 
to varētu ietekmēt. Attiecībā uz Estrecho Oriental objektu Apvienotās Karalistes iestādes 
norādīja, ka tās apšauba Spānijas iestāžu pretenziju apjoma tiesiskumu. Attiecībā uz tām 
objekta daļām, uz kurām neattiecas strīds, Apvienotās Karalistes iestādes apgalvo, ka 
projektam uz tām nebūs ievērojamas ietekmes. 

Lūgumraksta iesniedzēja galvenais uztraukuma iemesls, šķiet, ir smilšu zudums Lalinejas de 
la Konsepsjionas pludmalēs. Tomēr nav sniegti nekādi pierādījumi, kas apliecinātu, ka vainīgs 
ir „Sovereign Bay” projekts, kā tas tiek apgalvots, kā arī nav pierādījumu, ka šis projekts 
ietekmē minēto „Natura 2000” objektu. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka 
šķembu materiāla piegāde no tuvējiem karjeriem rada eroziju, troksni un putekļu 
piesārņojumu. Tomēr nav sniegta nekāda konkrēta informācija, lai varētu pārliecināties, kā ar 
to tiek izdarīti lūgumrakstā minētie Biotopu direktīvas pārkāpumi.

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt EK vides tiesību aktu 
pārkāpumu.


