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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1311/2010, którą złożył Alejandro Sánchez García (Hiszpania) 
w imieniu władz miasta Línea de la Concepcíon, w sprawie oddziaływania 
przedsięwzięcia budowlanego realizowanego w Gibraltarze na środowisko 
naturalne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrz i przewodniczący Rady Miasta Línea de la Concepcíon, wyraża 
zaniepokojenie w związku z oddziaływaniem na środowisko przedsięwzięcia budowlanego 
„Sovereign Bay”, realizowanego w Gibraltarze. Przedsięwzięcie to obejmuje obszar 
o powierzchni 380 000 m2, zaś do osuszania tego terenu zastosowano materiał wydobywany 
z kamieniołomów. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia rozpoczęły w 2005 r. władze 
brytyjskie, które nie poinformowały o tym swoich odpowiedników w Hiszpanii. 
Przedstawiciele władz miasta, które najbardziej odczuje skutki rzeczonego przedsięwzięcia, 
wzywają do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko prac wypełniających 
prowadzonych na jego terenie. Ponadto informują oni, że nie zostali poinformowani o tym, 
czy ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona zgodnie z wymogami 
przewidzianymi w dyrektywie 97/11/WE. Przedstawiciele władz miasta wyrażają również 
zaniepokojenie w związku z nieprzeprowadzeniem konsultacji społecznych i wskazują, że 
takie konsultacje powinny były zostać przeprowadzone w wymiarze transgranicznym, gdyż 
przedsięwzięcie dotyczy głównie mieszkańców La Línea. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
wpływa ponadto na cztery obszary należące do sieci Natura 2000 (ES61200329, ES120033, 
UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
udzieliła informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja zwróciła się do Wielkiej Brytanii o skomentowanie zarzutów postawionych przez 
składającego petycję.

Komisja przedstawi ocenę tych uwag po otrzymaniu odpowiedzi.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja zwróciła się do Wielkiej Brytanii o skomentowanie zarzutów postawionych przez 
składającego petycję we wrześniu 2011 r. Komisja w pierwszej kolejności zażądała wyjaśnień 
w sprawie zarzutów dotyczących wydania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia 
budowlanego „Sovereign Bay” bez spełnienia wymogów określonych w dyrektywie 
85/337/EWG (obecnie 2011/92/WE) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko1 (dyrektywa OOŚ). Władze brytyjskie 
wyjaśniły, że sprawa wyglądała inaczej. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę był 
rozpatrywany przez długi czas i przeprowadzono pełną analizę oddziaływania na środowisko. 
W grudniu 2007 r. deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę łącznie 
z oświadczeniem o oddziaływaniu na środowisko. Władze Wielkiej Brytanii poinformowały 
Komisję o tym, że odbyły się konsultacje społeczne w sprawie oświadczenia o oddziaływaniu 
na środowisko, a pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z dyrektywą OOŚ w dniu 
16 kwietnia 2008 r. 

W odniesieniu do zarzutu składającego petycję, że procedura nie była zgodna z dyrektywą 
OOŚ, ponieważ nie przeprowadzono konsultacji społecznych z państwami członkowskimi, na 
które to przedsięwzięcie mogło mieć wpływ, władze brytyjskie odpowiedziały, że takie 
konsultacje byłyby wymagane tylko wtedy, gdyby istniało duże prawdopodobieństwo tego, iż 
przedsięwzięcie to będzie znacząco oddziaływało na środowisko. W oświadczeniu 
o oddziaływaniu na środowisko przygotowanym przez dewelopera zidentyfikowano jedną 
kwestię budzącą obawy, mianowicie potencjalny wpływ osadów w wodach Hiszpanii podczas 
fazy konstrukcyjnej przedsięwzięcia – zarówno na jakość wody, jak i na środowisko morskie. 
Władze brytyjskie poinformowały jednak Komisję, że dzięki przedsięwzięciu środków 
ograniczających wpływ ten został zredukowany do nieistotnego lub mało istotnego wpływu. 
Zastosowane środki ograniczające obejmowały zakaz pogłębiania w tej części 
przedsięwzięcia, która została zidentyfikowana w oświadczeniu o oddziaływaniu na 
środowisko jako część, w której mogą się tworzyć osady, oraz wymóg pod adresem 
dewelopera, aby zamiast tego używał materiałów niepowodujących zanieczyszczeń. 
W związku z tym odpowiednie organy krajowe stwierdziły, że przedsięwzięcie nie będzie 
wywierało istotnego transgranicznego wpływu na środowisko naturalne innego państwa 
członkowskiego. 

Składający petycję twierdzi, że roboty nasypowe w ramach przygotowań do tego 
przedsięwzięcia rozpoczęły się już w 2005 r., podczas gdy pozwolenie na budowę wydano 
dopiero w roku 2008. W odniesieniu do tego zarzutu władze brytyjskie odpowiedziały, że nie 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40, zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 14.3.1997, s.5), dyrektywą 
2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17) oraz dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s.114). 
Zastąpiona ostatnio dyrektywą 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26, 28.1.2012, s.1).
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jest jasne, o jakie roboty chodzi. Wyjaśniły, że prace rekultywacyjne na tym obszarze miały 
miejsce w latach 1989–1998 i były uznane za niezbędne do zapewnienia stabilności obiektów 
chroniących wybrzeże oraz ochrony drogi łączącej wschodnią część Gibraltaru z resztą tego 
terytorium. 

Składający petycję utrzymuje również, że prace, które już się rozpoczęły, wywierają 
negatywny wpływ w okolicy granicy pomiędzy Gibraltarem a miejscowością La Línea de la 
Concepcíon na pobliskie obszary należące do sieci Natura 2000, wyznaczone na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1

oraz że nie przeprowadzono oceny tego wpływu. Władze brytyjskie odpowiedziały Komisji, 
że prace rekultywacyjne związane z tym przedsięwzięciem rozpoczęły się na głównym 
obszarze przedsięwzięcia w 2011 r., a następnie utworzono część terytorium lądowego 
konieczną dla przedsięwzięcia „Sovereign Bay”. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia 
zostało ocenione przed wydaniem pozwolenia na budowę i stwierdzono, że nie będzie ono 
wywierało znacznego wpływu na żaden z obszarów Natura 2000 położonych w bliskiej 
odległości od niego w momencie wydania pozwolenia na budowę w kwietniu 2008 r., tzn. na 
obszar Skały Gibraltarskiej oraz na obszar Southern Waters of Gibraltar, wyznaczone przez 
Wielką Brytanię. Ponadto w odniesieniu do hiszpańskiego obszaru Fondos Marinos Marismas 
del río Palmones władze brytyjskie poinformowały Komisję, że obszar ten jest położony tak 
daleko od przedsięwzięcia „Sovereign Bay”, że przedsięwzięcie to nie będzie miało nań 
wpływu. W odniesieniu do obszaru Estrecho Oriental władze brytyjskie wskazały, że 
kwestionują legalność zakresu wyznaczenia tego obszaru przez władze hiszpańskie. 
W odniesieniu do części obszaru, których spór nie dotyczył, władze brytyjskie stwierdziły, że 
przedsięwzięcie nie będzie miało na nie istotnego wpływu. 

Składający petycję wydaje się zaniepokojony przede wszystkim utratą piasku z plaż w La 
Línea de la Concepcíon. Nie ma jednak dowodów potwierdzających jego twierdzenie, że jest 
to spowodowane przedsięwzięciem „Sovereign Bay”, ani dowodów na wpływ tego 
przedsięwzięcia na wyznaczony obszar Natura 2000. Składający petycję wyraził również 
obawę, że wydobycie kruszywa w pobliskich kopalniach powoduje erozję, a także hałas 
i zanieczyszczenie pyłem. Brakuje jednak konkretnych informacji pokazujących, w jaki 
sposób prowadzi to do rzekomego naruszenia dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych.

Podsumowanie

Na podstawie dostarczonych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia unijnego 
prawa ochrony środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.


