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

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0355/2010, ko „los Verdes del País Vasco” (Basku ekologu 
organizācija) vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Daniel Hegoburu un kam 
pievienoti 4 paraksti, par Fuenterrabia lidostu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji cenšas nepieļaut Fuenterrabia lidostas paplašināšanu, jo tā varētu 
ietekmēt Txingundi līci un Bidasoa upes grīvu, abas šīs vietas ietilpst Natura 2000 tīklā un ir 
ar Ramsāras konvenciju aizsargātas teritorijas, kas īpaši nozīmīgas gājputniem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Komisija norāda, ka teritorija ES0000243 Txingundi ir noteikta par Natura 2000 tīkla 
Kopienas nozīmes teritoriju saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK1 noteikumiem un par 
īpaši aizsargājamu teritoriju putniem saskaņā ar Putnu direktīvas 2009/147/EK2 noteikumiem. 

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā noteikts, ka visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
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saistīti ar Natura 2000 teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā šā novērtējuma secinājumus, kompetentās iestādes piekrīt plānam vai
projektam tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks negatīvi ietekmēta teritorijas 
viengabalainība. Direktīvas 6. panta 4. punktā noteikti izņēmuma gadījumi, kādos plānus vai 
projektus, kuriem ir negatīva ietekme, tomēr var īstenot (proti, alternatīvu risinājumu trūkuma 
dēļ, sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kompensācijas pasākumu īstenošana). Attiecīgās 
Spānijas iestādes ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu minēto prasību pilnīgu izpildi pirms 
jebkura plāna vai projekta apstiprināšanas. Prasības jāizpilda arī Fuenterrabia lidostas 
plānotās paplašināšanas gadījumā.

Aviācijas nozares radītās CO2 emisijas regulē Direktīva 2008/101/EK1, kas iekļauj aviāciju 
Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Visiem lidojumiem no Eiropas 
lidostas vai uz Eiropas lidostu no 2012. gada tiks piemērota minētā sistēma, nosakot kopējo
pieļaujamo emisiju daudzumu ar aviācijas darbībām saistītām CO2 emisijām.

 Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secina, ka kompetentās iestādes vēl nav 
pieņēmušas galīgo lēmumu par šo projektu. Tādēļ, ņemot vērā detalizētākas informācijas 
trūkumu, Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 OV L 8, 13.1.2009.


