
CM\838883HU.doc PE452.738v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.11.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Daniel Hegoburu, francia állampolgár által a baszkföldi Zöldek (los Verdes del 
País Vasco) nevében benyújtott, 0355/2010. számú, 4 aláírást tartalmazó petíció a 
fuenterrabíai repülőtérről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kérik, hogy ne valósuljon meg a fuenterrabíai repülőtér bővítése, mivel 
állításuk szerint ez hatással lehet a Natura 2000 besorolás, valamint a Ramsari Egyezmény 
hatálya alá tartozó, a költöző madarak számára kiemelkedő jelentőséggel bíró Txingundi-
öbölre és a Bidasoa folyó torkolatára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság megjegyzi, hogy az ES0000243. sz. területet, Txingudit a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv1 rendelkezéseinek értelmében a Natura 2000 hálózat közösségi 
jelentőségű természeti területévé, a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv2 értelmében pedig 
                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.), amely kodifikálja a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
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különleges madárvédelmi területté nyilvánították. 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve 
nem nélkülözhetetlen egy Natura 2000 természeti terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős 
hatással lesz arra. A vizsgálat eredményeit figyelembe véve az illetékes hatóságok csak azután 
hagyják jóvá a szóban forgó tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem 
fogja hátrányosan érinteni a terület épségét. Az irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezések meghatározzák azokat a rendkívüli körülményeket, amelyek esetén a 
kedvezőtlen hatású tervek vagy projektek mégis végrehajthatók (ezek az alternatív megoldás 
hiánya, a közérdek kényszerítő indokai és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása). Az 
illetékes spanyol hatóságok feladata annak biztosítása, hogy ezek a követelmények még a terv 
vagy projekt engedélyezése előtt teljes körűen teljesülnek. Az említett követelményeket a 
fuenterrabíai repülőtér tervezett bővítése esetében is teljesíteni kell.

A légi közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátásokat a 2008/101/EK irányelv1

szabályozza, amely az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerét kiterjeszti a légi 
közlekedésre. 2012-től a rendszer a légi közlekedési tevékenységekből származó szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó közös felső kibocsátási határérték formájában a közösségi 
repülőterekre érkező és onnan felszálló valamennyi járatra alkalmazandó lesz.

 Következtetések

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint az illetékes hatóságok még nem hoztak 
végleges döntést a projektről. Ezért részletesebb tájékoztatás hiányában a Bizottság nem talált
az uniós jogszabályok megsértésére utaló jelet.

                                               
1 HL L 8., 2009.1.13.


