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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0355/2010, adresată de Daniel Hegoburu, de cetățenie franceză, în 
numele Partidului ecologist din Țara Bascilor [„los Verdes del País Vasco”], 
însoțită de 4 semnături, privind aeroportul din Fuenterrabía

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită ca extinderea aeroportului din Fuenterrabía să nu fie dusă la bun sfârșit, 
deoarece, după părerea lor, aceasta ar putea afecta golful Txingundi și estuarul Bidasoa, arii 
protejate incluse în Natura 2000 și Convenția Ramsar, de mare importanță pentru păsările 
migratoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Comisia notează că situl ES0000243, Txingudi, a fost desemnat pentru a fi inclus în rețeaua 
Natura 2000 ca sit de importanță comunitară în temeiul dispozițiilor Directivei 92/43/CEE 
privind habitatele1 și ca arie de protecție specială pentru păsări în temeiul dispozițiilor 
Directivei 2009/147/CE privind păsările2. 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7), care codifică Directiva 
Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 
25.4.1979).
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Directiva privind habitatele prevede, la articolul 6 alineatul (3), că orice plan sau proiect care 
nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului Natura 2000, dar 
care ar putea afecta în mod semnificativ aria, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din 
urmă. În funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă 
planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității 
sitului respectiv. Dispozițiile articolului 6 alineatul (4) ale directivei stabilesc circumstanțele 
excepționale în care planurile și proiectele cu efecte negative pot totuși continua (și anume, 
lipsa unor soluții alternative, justificarea pe fondul unor motive imperative de interes public 
major, punerea în aplicare a unor măsuri compensatorii). Este responsabilitatea autorităților 
spaniole de a asigura faptul că aceste cerințe sunt pe deplin îndeplinite înainte de autorizarea
oricărui plan sau proiect. Aceste cerințe trebuie îndeplinite și în cazul planurilor de extindere a 
aeroportului Fuenterrabia.

Emisiile de C02 provenite de la sectorul aviației sunt reglementate de Directiva 2008/101/CE1, 
care include aviația în cadrul schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de 
emisii. Toate zborurile care sosesc sau pleacă dintr-un aeroport european sunt vizate de sistem 
începând cu 2012, existând o limită a emisiilor colective în cazul emisiilor de C02 rezultate 
din activitățile avitice.

Concluzii

În conformitate cu informațiile aflate la dispoziția Comisiei, autoritățile competente nu au luat 
încă o decizie finală în ceea ce privește proiectul. Prin urmare, și în absența unor informații 
mai detaliate, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE.

                                               
1 JO L8, 13.1.2009


