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Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0355/2010 dėl Fuenterrabía oro uosto, kurią pateikė Prancūzijos 
pilietis Daniel Hegoburu Baskų krašto organizacijos „Los Verdes del País Vasco“ 
vardu, su 4 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prašo, kad Fuenterrabía oro uostas nebūtų plečiamas, nes vykdant minėtą 
plėtrą galėtų būti padaryta žala Txingundi įlankai ir Bidasoa žiotims – tinklui „Natura 2000“ 
priskiriamoms vietovėms, įrašytoms į Ramsaro konvencijos saugomų vietovių, labai svarbių 
migruojantiems paukščiams, sąrašą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Komisija pažymi, kad teritorija ES0000243, Txingudi, įtraukta į tinklą „Natura 2000“ kaip 
Bendrijos svarbos teritorija pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB1 ir gavo specialios paukščių 
apsaugos teritorijos statusą pagal Paukščių direktyvą 2009/147/EB2. 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.
2 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kurioje kodifikuota 1979 m. balandžio 2 d. 
Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
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Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems į tinklą „Natura 2000 “ įtrauktų teritorijų tvarkymui, 
bet galintiems reikšmingai jas paveikti, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai 
vertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai vertinimo išvadas, kompetentingos institucijos 
pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks teritorijos vientisumo. 
Direktyvos 6 straipsnio 4 dalies nuostatose nurodytos išskirtinės aplinkybės, kai planai ar 
projektai, galintys turėti neigiamą poveikį, vis dėlto gali būti vykdomi (tai alternatyvių 
sprendimų nebuvimas, įpareigojančios priežastys neatsižvelgti į visuomenės interesus, 
kompensacinių priemonių įgyvendinimas). Ispanijos valdžios institucijos atsakingos, kad 
prieš duodant leidimą įgyvendinti bet kokį planą ar projektą, visi reikalavimai būtų visiškai 
įvykdyti. Šie reikalavimai taip pat turi būti įvykdyti ir planuojamos Fuenterrabía oro uosto 
plėtros atveju.
Aviacijos sektoriaus išmetamiesiems CO2 teršalams, įskaitant aviacijos išmetamus teršalus, 
įtrauktus į Europos Sąjungos taršos leidimų prekybos sistemą, taikomos 
Direktyvos 2008/101/EB1 nuostatos. Nuo 2012 m. ši sistema bus taikoma visiems skrydžiams 
į Europos oro uostus ir iš jų, nustačius bendrą aviacijos išmetamųjų CO2 teršalų viršutinę ribą.

 Išvados

Remiantis Komisijos turima informacija, dėl šio projekto kompetentingos institucijos dar nėra 
priėmusios galutinio sprendimo. Dėl šios priežasties ir neturėdama išsamesnės informacijos, 
Komisija negali nustatyti ES teisės aktų pažeidimų.“

                                               
1 OL L 8, 2009 1 13.


