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Betreft: Verzoekschrift 1311/2010, ingediend door Alejandro Sánchez García (Spaanse 
nationaliteit), namens de gemeente Línea de la Concepcíon, over de milieugevolgen van 
een woningbouwproject in Gibraltar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad van Línea de la Concepción, stelt de 
milieueffecten aan de kaak van het woningbouwproject dat op dit moment in Gibraltar wordt 
gerealiseerd, genaamd "Sovereign bay". Dit project, dat een oppervlakte omvat van 380 000 m² 
grond die is onttrokken aan de zee op basis van gebroken steen die is gewonnen uit 
steengroeven, is in 2005 door de Britse autoriteiten gelanceerd, zonder hun Spaanse ambtgenoten 
te informeren. Als voornaamste betrokkene verzoekt de gemeente na te gaan wat de 
milieugevolgen zijn van deze landophogingen op het grondgebied van de gemeente. Zij stelt niet 
te weten of een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, zoals zou moeten uit hoofde van Richtlijn 
97/11/EG. De gemeente veroordeelt het feit dat er geen openbare raadpleging is geweest; deze 
zou grensoverschrijdend moeten zijn, aangezien het project met name gevolgen heeft voor de 
inwoners van La Línea.  Het project heeft gevolgen voor vier plekken die tot het Natura 2000-
netwerk behoren (ES61200329, ES120033, UKGIB0001 en UKGIB0002).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk om commentaar verzocht op hetgeen indiener stelt.

De Commissie zal hierover haar oordeel geven zodra het antwoord binnen is.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 mei 2012
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In september 2011 vroeg de Commissie het Verenigd Koninkrijk om commentaar op het relaas 
van indiener. In de eerste plaats wilde zij weten of voor de ‘Sovereign bay development’ in 
Gibraltar inderdaad, zoals beweerd, vergunning was verleend zonder dat aan de vereisten van 
Richtlijn 85/337/EEG (thans 2011/92/EU) van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn) was 
voldaan. Naar zeggen van de Britse autoriteiten was dit niet het geval. De behandeling van de 
vergunningaanvraag heeft aanzienlijke tijd in beslag genomen en er heeft een volledige 
milieueffectbeoordeling plaatsgevonden. In december 2007 heeft de projectontwikkelaar de 
vergunningaanvraag ingediend, vergezeld van een milieuverklaring. De Britse autoriteiten 
hebben de Commissie doen weten dat over de milieuverklaring een openbare raadpleging heeft 
plaatsgevonden en dat de vergunning overeenkomstig de MEB-richtlijn op 16 april 2008 werd 
verleend. 

Op de bewering van indiener dat de procedure niet aan de MEB-richtlijn voldeed omdat andere 
lidstaten die mogelijk de gevolgen zouden ondervinden, niet zijn geraadpleegd, antwoorden de 
Britse autoriteiten dat een dergelijke raadpleging alleen is vereist als de kans bestaat dat het 
project aanzienlijke milieugevolgen zal hebben. De door de projectontwikkelaar opgestelde 
milieuverklaring noemde één belangrijk zorgpunt, namelijk dat er tijdens de bouwfase van het 
project sedimentpluimen in de Spaanse wateren zouden verschijnen, met het effect daarvan op 
zowel de waterkwaliteit als het mariene milieu. Naar de Britse autoriteiten de Commissie echter 
hebben meegedeeld zijn deze effecten dankzij opvangmaatregelen gering tot verwaarloosbaar
gebleken. Die opvangmaatregelen behelsden een baggerverbod in dat terreingedeelte waar 
volgens de milieuverklaring gevaar bestond van sedimentpluimen, waarbij de ontwikkelaar 
verplicht was om in plaats van te baggeren, schoon dempingmateriaal te gebruiken. Uiteindelijk 
kwamen de betrokken nationale autoriteiten tot de slotsom dat het project geen beduidende 
grensoverschrijdende effecten op het milieu in een andere lidstaat zou hebben. 

Indiener stelt dat de dempingswerkzaamheden ter voorbereiding van het project reeds in 2005 
waren begonnen terwijl de vergunning pas in 2008 werd verleend. De Britse autoriteiten 
antwoorden hierop dat niet duidelijk is op welke werken indiener doelt. Zij leggen uit dat de 
landwinningswerkzaamheden plaatsgevonden hebben van 1989 tot 1998, en van groot belang 
waren voor de stabiliteit van de zeeweringen en met name voor bescherming van de weg die de 
oostelijke zijde van Gibraltar met de rest verbindt. 

Indiener stelt eveneens dat de schadelijke effecten van de reeds aangevangen werken ook over de 
grens van Gibraltar merkbaar waren, tot in La Linea de La Concepcion en in de nabijgelegen 
Natura 2000-locaties in de zin van richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en dat een beoordeling van deze effecten 
achterwege is gebleven. De Britse autoriteiten hebben de Commissie uitgelegd dat in 2011 met 
de landwinning voor het project op de hoofdlocatie is begonnen en dat vervolgens pas het deel 
van het terrein is gereedgemaakt dat voor het Sovereign bay project nodig was. Het mogelijke 
effect van het project werd wel degelijk beoordeeld voordat toestemming werd gegeven, en de 
conclusie luidde dat er geen beduidend effect te duchten viel voor de Natura 2000-gebieden in de 
buurt die als zodanig waren aangewezen voordat de vergunning voor het project afkwam, te 
weten in april 2008: dat waren toen de Rots van Gibraltar en de zuidelijke wateren van Gibraltar, 
beide aangewezen door het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft het Spaanse gebied Fondos 
Marinos Marismas del rio Palmones, betoogt het VK dat dit te ver weg lag om gevolgen te 
kunnen ondervinden van het Sovereign bay project. Met betrekking tot het gebied Estrecho 
Oriental, betwisten de Britse autoriteiten de wettigheid van de omvang van het door de Spaanse 
autoriteiten aangewezen gebied. En in het niet-betwiste gedeelte van dit gebied kan het project 
volgens de Britse autoriteiten geen merkbaar effect hebben.
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Het belangrijkste bezwaar van indiener geldt het verdwijnen van zand aan de stranden in La 
Linea de La Concepcion. Uit niets blijkt echter dat dit veroorzaakt wordt door het Sovereign bay 
project zoals indiener beweert, of dat dit enig effect heeft op een Natura 2000-gebied. Ook noemt 
verzoeker als grief dat de aanvoer van materiaal uit nabijgelegen steengroeven tot erosie leidt en 
geluids- en stofhinder veroorzaakt. In welk opzicht dit een inbreuk vormt op de Habitatrichtlijn 
wordt echter niet nader toegelicht.

Conclusie

Op grond van de verschafte inlichtingen heeft de Commissie geen inbreuk op het EU-milieurecht 
kunnen vaststellen. 


