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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0355/2010 του Daniel Hegoburu, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
Πρασίνων της Χώρας των Βάσκων (Βάσκοι οικολόγοι), η οποία συνοδεύεται από
4 υπογραφές, σχετικά με το αεροδρόμιο του Fuenterrabía

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν να μην πραγματοποιηθεί η επέκταση του αεροδρομίου του
Fuenterrabía, καθώς όπως υποστηρίζουν η εν λόγω επέκταση μπορεί να πλήξει τον κόλπο του
Txingundi και τις εκβολές του ποταμού Bidasoa, τοποθεσίες που ανήκουν στο δίκτυο Natura
2000 και τη Σύμβαση Ramsar και που έχουν μεγάλη σημασία για τα μεταναστευτικά πτηνά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η τοποθεσία ES0000243, Txingudi, έχει χαρακτηρισθεί για το 
δίκτυο Natura 2000 ως τόπος κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους, καθώς και ως ζώνη ειδικής προστασίας για τα πτηνά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά 2009/147/ΕΚ2. 
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7, 26.1.2010) που 
κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
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Η οδηγία για τους οικοτόπους ορίζει, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 3, ότι κάθε σχέδιο ή 
έργο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου του δικτύου Natura 
2000, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, εκτιμάται 
δεόντως, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για αυτό το σχέδιο ή 
το έργο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην ακεραιότητα του 
τόπου. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας ορίζουν 
κατ’ εξαίρεση συνθήκες υπό τις οποίες τα σχέδια ή έργα με αρνητικές επιπτώσεις μπορούν 
παρ’ όλα αυτά να συνεχιστούν (δηλαδή, απουσία εναλλακτικών λύσεων, αιτιολόγηση βάσει 
επιτακτικών λόγων υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος, εφαρμογή αντισταθμιστικών 
μέτρων). Είναι ευθύνη των αρμόδιων ισπανικών αρχών να διασφαλίσουν, πριν από την 
έγκριση οποιουδήποτε σχεδίου ή έργου, ότι πληρούνται απόλυτα οι εν λόγω προϋποθέσεις. 
Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει επίσης να πληρούνται στην περίπτωση της σχεδιαζόμενης 
επέκτασης του αεροδρομίου Fuenterrabia.

Οι εκπομπές C02 από τον κλάδο των αερομεταφορών διέπονται από την οδηγία 
2008/101/ΕΚ1 η οποία περιλαμβάνει τις αερομεταφορές βάσει του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όλες οι πτήσεις που φθάνουν ή 
αναχωρούν από ευρωπαϊκό αεροδρόμιο θα καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα από 
το 2012, ορίζοντας συλλογικά ανώτατα όρια στις εκπομπές CΟ2 που προέρχονται από 
αεροπορικές δραστηριότητες.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές δεν 
έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση όσον αφορά το έργο. Ως εκ τούτου, και 
απουσία περισσότερο λεπτομερών πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L8 της 13.1.2009.


