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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0355/2010 af Daniel Hegoburu, fransk statsborger, for Los Verdes 
del País Vasco (de grønne i Baskerlandet), med 4 underskrifter, om lufthavnen i 
Fuenterrabía

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om, at udvidelsen af lufthavnen i Fuenterrabía ikke gennemføres, idet 
nævnte udvidelse ville kunne påvirke Txingundibugten og området omkring Bidasoaflodens 
udmunding, lokaliteter, som er klassificeret som Natura 2000-områder, og Ramsar, der har 
stor betydning for trækfuglene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Kommissionen påpeger, at lokaliteten ES0000243, Txingudi, er udpeget til Natura 2000-
netværket som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til bestemmelserne i 
habitatdirektivet 92/43/EØF1 og som et særligt beskyttet område for fugle i henhold til 
fugledirektivet 2009/147/EF2.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af
22.7.1992.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20/7 af 26.1.2010), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
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Ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal alle planer eller projekter, der ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-lokalitetens forvaltning, men som kan 
påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af 
vurderingen giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et 
projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Direktivets artikel 
6, stk. 4, indeholder bestemmelser om de betingelser, under hvilke planer og projekter med 
skadelige virkninger undtagelsesvis kan gennemføres (navnlig i forbindelse med manglende 
alternativ løsning, begrundet nødvendighed af en tungtvejende offentlig interesse og 
gennemførelse af kompensationsforanstaltninger). Det er de relevante spanske myndigheders 
ansvar at sikre, at disse krav til fulde er opfyldt, inden der gives tilladelse til en plan eller et 
projekt. Kravene skal ligeledes opfyldes i forbindelse med den planlagte udvidelse af 
lufthavnen i Fuenterrabia.

C02-emissioner fra luftfartssektoren reguleres af direktiv 2008/101/EF1, som inddrager 
luftfarten i EU's handelsemissionsordning. Alle flyvninger, der finder sted til eller fra en 
europæisk lufthavn, vil fra 2012 være omfattet af systemet med et fælles emissionsloft for 
C02-emissioner fra luftfartsaktiviteter.

Konklusion

Ifølge de tilgængelige oplysninger har Kommissionen forstået, at de kompetente myndigheder 
endnu ikke har taget en endelig beslutning vedrørende dette projekt. I mangel af mere 
detaljerede oplysninger kan Kommissionen derfor ikke påvise en overtrædelse af EU-
lovgivningen."

                                               
1 EUT L 8 af 13.1.2009.


