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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0355/2010, ippreżentata minn Daniel Hegoburu, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem ‘los Verdes del País Vasco’ (l-ekoloġisti Baski), flimkien ma’ 4 
firem, dwar l-ajruport ta’ Fuenterrabia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jixtiequ jipprevienu t-tkabbir tal-ajruport ta’ Fuenterrabia minħabba l-fatt li 
jista’ jaffettwa l-Bajja ta’ Txingundi u l-estwarju tax-Xmara Bidasoa, li t-tnejn huma żoni 
protetti minn Natura 2000 u l-Konvenzjoni ta’ Ramsar u huma ta’ importanza maġġuri għall-
għasafar tal-passa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-2 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-Kummissjoni tindika li s-sit ES0000243, Txingudi, intgħażel għan-netwerk tan-Natura 
2000 bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja skont id-dispożizzjonjiet tad-Direttiva 92/43/KEE1

dwar il-Ħabitats u bħala Żona ta’ Protezzjoni Speċjali għall-għasafar skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/147/KE2 dwar l-Għasafar. 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  Ġ.U. L 206 of 22.07.1992.
2 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010) li tikkodifika d-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 
25.4.1979).
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Id-Direttiva dwar il-Ħabitats tistipola, skont l-Artikolu 6(3), li kull pjan jew proġett li mhux 
marbut direttament ma’ jew li mhux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit tan-Natura 2000 iżda li 
x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa invista 
tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw 
li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit konċernat. Id-dispożizzjonijiet inklużi fl-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva jistabbilixxu ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li fihom il-pjanijiet u l-
proġetti b’effetti negattivi jistgħu jitwettqu xorta waħda (jiġifieri, nuqqas ta’ soluzzjonijiet 
oħra, ġustifikazzjoni ta’ raġunijiet obbligatorji oħra li jieħu l-preċedenza u li huma konnessi 
mal-interess pubbliku, implimentazzjoni ta’ miżuri kumpensatorji). Hija r-responsabilità tal-
awtoritajiet Spanjoli rilevanti li jiżguraw li dawn ir-rekwiżiti jiġu sodisfatti bis-sħiħ qabel ma 
jiġi awtorizzat kwalunkwe pjan jew proġett. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu sodisfatti wkoll 
fil-każ tal-estensjoni ppjanata tal-ajruport ta’ Fuenterrabia. 

L-emissjonijiet tas-CO2 tas-settur tal-avjazzjoni huma rregolati bid-Direttiva 2008/101/KE1 li 
tinkludi l-avjazzjoni fl-Iskema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea.  
It-titjiriet kollha li jaslu f’ajruport Ewropew jew jitilqu minnu se jkunu koperti mis-sistema 
mill-2012, b’limiti massimi kollettivi fuq l-emissjonijiet tas-CO2 minn attivitajiet tal-
avjazzjoni.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, l-awtoritajiet 
kompetenti għadhom ma ħadux deċiżjoni finali dwar il-proġett. Għalhekk, u fin-nuqqas ta’ 
informazzjoni aktar dettaljata, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni tal-
UE.

                                               
1 ĠU L8, 13.1.2009


