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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0355/2010, ingediend door Daniel Hegoburu (Franse nationaliteit), 
namens los Verdes del País Vasco, gesteund door vier medeondertekenaars, over 
het vliegveld van Fuenterrabía.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzoeken ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het vliegveld van Fuenterrabía 
niet wordt uitgevoerd, aangezien deze uitbreiding volgens hen schadelijk zou zijn voor de 
baai van Txingundi en het estuarium van de Bidasoa. Deze gebieden zijn aangewezen als 
Natura 2000- en Ramsar-gebied en zijn van groot belang voor trekvogels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De Commissie stelt vast dat het gebied ES0000243, Txingudi, voor het Natura 2000-netwerk 
is aangewezen als gebied van communautair belang krachtens de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG1 en als speciale beschermingszone voor vogels krachtens de 
bepalingen van de Vogelrichtlijn 2009/147/EG2.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992).
2 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7), houdende codificatie van Richtlijn 74/409/EEG van de Raad van 
2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979).



PE452.738v01-00 2/2 CM\838883NL.doc

NL

Volgens artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Al naar gelang de uitkomst 
van deze beoordeling geven de bevoegde autoriteiten slechts toestemming voor dit plan of 
project wanneer zij de zekerheid hebben verkregen dat het geen schadelijke gevolgen heeft 
voor de integriteit van het gebied. In artikel 6, lid 4, van de richtlijn worden de uitzonderlijke 
omstandigheden vermeld waaronder plannen en projecten met negatieve effecten toch mogen 
worden uitgevoerd (namelijk dat er geen alternatieve oplossingen bestaan, er dwingende 
redenen van doorslaggevend algemeen belang zijn of er compenserende maatregelen worden 
genomen). De relevante Spaanse autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid te garanderen 
dat volledig aan deze voorwaarden wordt voldaan voordat ze goedkeuring verlenen aan een 
plan of project. Aan deze voorwaarden moet ook in het geval van de geplande uitbreiding van 
het vliegveld van Fuenterrabía worden voldaan.

De CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wordt gereguleerd door Richtlijn 2008/101/EG1, 
inclusief luchtvaart die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten valt. Alle 
vluchten die aankomen op of vertrekken van een Europees vliegveld, vallen vanaf 2012 onder 
de regeling met een collectief emissieplafond voor CO2-uitstoot als gevolg van 
luchtvaartactiviteiten.

Conclusies

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, hebben de bevoegde autoriteiten nog 
geen definitieve beslissing over het project genomen. Om die reden en bij gebrek aan meer 
gedetailleerde informatie kan de Commissie geen inbreuk op de EU-wetgeving vaststellen.

                                               
1 PB L 8 van 13.1.2009.


