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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0355/2010 внесена от Daniel Hegoburu, с френско гражданство, от 
името на „los Verdes del País Vasco” (баска екологична организация), 
подкрепена от 4 подписа, относно летището във Fuenterrabia

1. Резюме на петицията

Вносителите настояват за предотвратяване на разширяването на летище Fuenterrabia, 
тъй като би могло да засегне залива Txingundi и естуара на Bidasoa, които са включени 
в мрежата Натура 2000 и в Рамсарската конвенция като защитени територии с голямо 
значение за прелетни птици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Комисията отбелязва, че територията ES0000243, Txingudi, е определена за включване в 
мрежата Натура 2000 като „територия от значение за Общността“ съгласно 
разпоредбите на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО1 и като „специална 
защитена зона за птици“ съгласно разпоредбите на Директивата за птиците 
2009/147/EО2.

                                               
1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. ОВ L 206 от 22.7.1992 г.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 
2 април 1979 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
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Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията планове или проекти, 
които не са непосредствено свързани с управлението на територия, включена в Натура 
2000, или не са необходими за него, но които могат да окажат значително влияние, се 
подлагат на съответната оценка от гледна точка на целите на съхраняването на тази 
територия. Предвид резултатите от оценката компетентните органи одобряват плана 
или проекта само след като установят, че той няма да повлияе неблагоприятно върху 
съответната територия. Разпоредбите на член 6, параграф 4 от директивата указват 
извънредните обстоятелства, при които изпълнението на планове и проекти с 
отрицателно въздействие все пак може да бъде допуснато (а именно липса на 
алтернативни решения, наличие на наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, предприемане на компенсаторни мерки). Отговорност на съответните 
испански органи е да гарантират, че преди да се пристъпи към издаване на разрешение 
за изпълнението на даден план или проект, тези изисквания са били изцяло спазени.
Въпросните изисквания следва да бъдат изпълнени и в случая, който се отнася за 
планираното разширяване на летище Fuenterrabia.

Емисиите на C02 в сектора на въздухоплаването се регулират посредством 
разпоредбите на Директива 2008/101/ЕО1, която включва въздухоплаването в рамките 
на схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. От 2012 г. всички полети, 
пристигащи и заминаващи от европейските летища, ще бъдат обхванати от системата, 
като се предвижда общ лимит на емисиите на C02 от авиационни дейности.

Заключения

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, компетентните органи все още 
не са взели окончателно решение относно проекта. Следователно, а също и предвид 
отсъствието на по-подробна информация, Комисията не може да установи наличие на 
нарушение на законодателството на ЕС.

                                               
1 OВ L8, 13.1.2009 г.


