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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0355/2010, którą złożył Daniel Hegoburu (Francja) w imieniu „los Verdes 
del País Vasco” (ekologów baskijskich), z 4 podpisami, w sprawie lotniska 
w Fuenterrabii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się o wstrzymanie rozbudowy lotniska w Fuenterrabii, ponieważ 
może ona oddziaływać na zatokę Txingundi oraz estuarium rzeki Bidasoa. Oba tereny to 
obszary o istotnym znaczeniu dla ptaków wędrownych, chronione w ramach sieci Natura 
2000 oraz na mocy konwencji ramsarskiej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Komisja podkreśla, że teren ES0000243, Txingudi, stanowi część sieci Natura 2000 jako teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG1oraz jako obszar specjalnej ochrony ptaków na mocy przepisów dyrektywy 
ptasiej 2009/147/WE2. 

                                               
1Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
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Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wymaga się, aby każdy plan lub 
przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 
obszaru Natura 2000, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlegało 
odpowiedniej ocenie z punktu widzenia założeń ochrony danego terenu. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny właściwe władze wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie 
dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on lub ono niekorzystnie na dany teren. 
Postanowienia art. 6 ust. 4 przedmiotowej dyrektywy określają wyjątkowe okoliczności, 
w których plany i przedsięwzięcia wywierające negatywne skutki mogą być realizowane 
(a mianowicie brak alternatywnych rozwiązań, uzasadnienie powołujące się na powody 
o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego, stosowanie 
środków kompensujących). Zapewnienie pełnego przestrzegania tych wymogów przed 
wydaniem zezwolenia na realizację planu lub przedsięwzięcia należy do obowiązków 
właściwych władz hiszpańskich. Powyższe wymagania muszą być także spełnione 
w odniesieniu do planowanej rozbudowy lotniska w Fuenterrabii.

Kwestia emisji CO2 przez sektor lotniczy jest regulowana na mocy dyrektywy 2008/101/WE1, 
zgodnie z którą lotnictwo stanowi część systemu handlu uprawnieniami do emisji. Od 2012 r. 
wszelkie przyloty na lotniska europejskie oraz odloty z nich będą objęte tym systemem 
nakładającym łączny limit emisji CO2 na działalność lotniczą.

Wnioski

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, właściwe władze nie podjęły jeszcze 
ostatecznej decyzji w sprawie projektu. A zatem, przy braku bardziej szczegółowych 
informacji, Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia prawa UE.

                                               
1Dz.U. L8 z 13.1.2009.


