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Ref.: Petiția nr. 1311/2010, adresată de Alejandro Sánchez García, de cetățenie 
spaniolă, în numele Autorității municipale din Línea de la Concepcíon, privind 
impactul asupra mediului al unui proiect de dezvoltare imobiliară în Gibraltar

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este și primarul și președintele Consiliului municipal al localității Línea de 
la Concepción, își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul asupra mediului al proiectului 
de dezvoltare imobiliară din Gibraltar denumit „Sovereign Bay” (Golful suveranității), care 
acoperă o suprafață de 380 000 m2, pe un teren recuperat folosind materiale de umplere 
extrase din cariere. Proiectul a fost lansat în 2005 de către autoritățile britanice, care nu și-au 
informat omologii spanioli în acest sens. Municipalitatea din Línea de la Concepción, care 
este cea mai afectată, solicită un studiu de impact asupra mediului în ceea ce privește 
operațiunile de umplere de pe teritoriul său și indică faptul că nu a fost informată cu privire la 
efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 97/11/CE. 
Municipalitatea își exprimă îngrijorarea și cu privire la lipsa unei consultări publice, 
subliniind că aceasta ar fi trebuit să aibă loc la nivel transfrontalier, deoarece sunt afectați în 
principal locuitorii din La Línea. Proiectul afectează, de asemenea, patru situri Natura 2000 
(ES61200329, ES120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Comisia a adresat Regatului Unit solicitarea de a formula comentarii pe marginea afirmațiilor 
petiționarului.
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De îndată ce va primi răspunsul mai sus menționat, Comisia va prezenta propria evaluare 
privind comentariile primite.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

În septembrie 2011, Comisia a solicitat autorităților din Regatul Unit observații cu privire la 
reclamațiile petiționarului. În primul rând, Comisia a cerut o clarificare cu privire la afirmația 
că proiectul de dezvoltare imobiliară din Gibraltar denumit „Sovereign Bay” (Golful 
suveranității) a primit aprobarea fără a se îndeplini condițiile Directivei 85/337/CEE (în 
prezent 2011/92/UE) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului1 (Directiva EIA). Autoritățile din Regatul Unit au explicat că nu aceasta este situația. 
Cererea de autorizare de construire a fost analizată timp îndelungat și s-a efectuat o evaluare a 
impactului asupra mediului. Cererea de autorizare a fost prezentată de către dezvoltator în 
decembrie 2007, însoțită de o declarație de mediu. Autoritățile din Regatul Unit au informat 
Comisia că s-a organizat o consultare publică cu privire la declarația de mediu și că 
autorizația a fost emisă la 16 aprilie 2008, în conformitate cu Directiva EIA.

În ceea ce privește reclamația petiționarului referitoare la faptul că acest proces nu a fost în 
conformitate cu Directiva EIA deoarece nu au fost consultate și alte state membre care ar 
putea fi afectate, autoritățile din Regatul Unit au răspuns că o astfel de consultare ar fi 
necesară numai în cazul în care proiectul ar avea un impact semnificativ asupra mediului. 
Declarația de mediu pregătită de dezvoltator a identificat un singur motiv de preocupare, și 
anume posibilul efect al sedimentelor asupra apelor spaniole în timpul etapei de construcție a 
proiectului, în ceea ce privește calitatea apei și ecologia marină. Cu toate acestea, autoritățile 
britanice au informat Comisia că, odată cu adoptarea măsurilor de atenuare, aceste efecte au 
fost reduse la minimum sau au devenit neglijabile. Măsurile de atenuare adoptate au constat în 
interzicerea dragării în zona identificată de declarația de mediu în care s-ar putea crea 
sedimente și în solicitarea ca dezvoltatorul să utilizeze material de umplere fără impurități.
Prin urmare, autoritățile naționale relevante au concluzionat că acest proiect nu va avea efecte 
transfrontaliere semnificative asupra mediului din alte state membre.

Petiționarul susține că lucrările de umplere pentru pregătirea acestui proiect au început din 
2005, iar autorizația de planificare a fost emisă abia în 2008. Autoritățile britanice au răspuns 
la această afirmație, indicând că nu este clar la care dintre lucrări se face referire. Au explicat 
că lucrările reclamate au avut loc între anii 1989 și 1998 și că au fost considerate esențiale 
pentru a se asigura stabilitatea sistemelor de apărare ale zonei maritime și în special protecția 
drumului care leagă partea de est a Gibraltarului de restul regiunii.

Petiționarul susține și că lucrările realizate deja au un efect negativ dincolo de granița 
Gibraltarului, în La Linea de La Conception, asupra unor situri Natura 2000 învecinate, 
desemnate în temeiul Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică2 și că acestea nu au fost evaluate. Autoritățile britanice au 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE, JO L 175, 5.7.1985, p. 40, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE, JO L 
73, 14.3.1997, p. 5, prin Directiva 2003/35/CE, JO L 156, 25.6.2003, p. 17 și prin Directiva 2009/31/CE, JO L 
140, 5.6.2009 p. 114. Înlocuită recent de Directiva de codificare 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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explicat Comisiei că lucrările reclamate legate de acest proiect au început la situl principal în 
anul 2011 și că au continuat cu crearea unei părți de teren necesare pentru proiectul Sovereign 
Bay. Potențialul impact al construcției a fost evaluat înainte ca autorizația pentru acest proiect 
să fie emisă și s-a constatat că nu vor exista efecte semnificative asupra niciunuia dintre 
siturile Natura 2000 desemnate din zona învecinată în momentul în care s-a emis autorizația, 
în aprilie 2008, precum situl Rock of Gibraltar și Southern Waters of Gibraltar desemnate de 
Regatul Unit. Mai mult, autoritățile britanice au informat Comisia că, în ceea ce privește situl 
spaniol Fondos Marinos Marismas del rio Palmones, acesta este prea îndepărtat de locația 
proiectului Sovereign Bay pentru a fi afectat. Referitor la situl Estrecho Oriental, autoritățile 
britanice au menționat că au contestat legalitatea extinderii desemnării efectuate de autoritățile 
spaniole. În ceea ce privește părțile siturilor asupra cărora nu s-a extins contestația, autoritățile 
britanice au susținut că proiectul nu va avea efecte semnificative asupra lor.

Principala îngrijorare a petiționarului se referă la pierderea de nisip de pe plajele din La Linea 
de La Concepcion. Cu toate acestea, nu s-a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că 
această pierdere este cauzată de efectele proiectului Sovereign Bay sau care să indice vreun 
impact asupra vreunui sit Natura 2000 desemnat. Petiționarul își exprimă îngrijorarea și cu 
privire la faptul că furnizarea de agregate din carierele apropiate produce eroziuni, zgomot și 
poluare cu praf. Cu toate acestea, nu se oferă informații specifice pentru a arăta modul în care 
aceste activități încalcă prevederile Directivei privind habitatele, așa cum susține petiționarul.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu poate constata nicio încălcare a 
legislației UE în domeniul mediului.


