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Betreft: Verzoekschrift 0905/2009, ingediend door Fernando Moreno Gonzáles (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologistas en Acción, over mogelijke inbreuk op de 
Habitat- en de Natura-2000-richtlijn door prikkeldraadafrasteringen in het 
Nationaal Park Saja-Besaya

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft zich - tevergeefs - tot de Spaanse autoriteiten gewend om te protesteren tegen 
het aanbrengen van prikkeldraadafrasteringen in het Nationaal Park Saja-Besaya, omdat 
dergelijke afrasteringen de in het wild levende dieren belemmeren zich vrij te bewegen. Hij 
verklaart dat het inperken van voortplantingsgebied uiteindelijk het voortbestaan van 
sommige soorten zal bedreigen en negatieve gevolgen zal hebben voor het landschap, hetgeen 
in strijd is met de Habitat- en de Natura-2000-richtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener bekritiseert het project waarbij prikkeldraadafrasteringen worden aangebracht in het 
Nationaal Park Saja-Besaya. Deze afrastering zou volgens indiener indruisen tegen de 
bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG1 (de Habitatrichtlijn) en het gebied van communautair 
belang "Río Viaña" in gevaar brengen. Indiener heeft contact opgenomen met diverse 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.



PE448.689v01-00 2/2 CM\829423NL.doc

NL

regionale overheidsinstanties maar geen antwoord gekregen.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie merkt op dat de gebieden ES1300021 "Valles altos del Nansa y Saja y Alto 
Campoo" en ES1300020 "Río Saja" door de Spaanse autoriteiten zijn voorgesteld als 
gebieden van communautair belang krachtens de Habitatrichtlijn. In het Natura 2000-netwerk 
is er echter geen gebied met de naam "Río Viaña".

De Commissie denkt dat het misschien nuttig zou kunnen zijn in herinnering te roepen welke 
verplichtingen voortvloeien uit artikel 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn, waarin staat dat 
voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten gevolgen kan 
hebben voor een dergelijk gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 
Gelet op de conclusies van die beoordeling en onder voorbehoud van de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of 
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied niet zal aantasten. 

De Commissie is niet bekend met het afrasteringsproject waarnaar indiener verwijst. De 
informatie die indiener heeft verstrekt, bevat geen bewijs van de verwachte gevolgen die het 
project zou kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-netwerk of 
voor de typen natuurlijke habitats en soorten van communautair belang die aan de basis lagen 
van de aanwijzing van die gebieden tot gebieden van communautair belang.

Conclusies

De verstrekte informatie volstaat niet om te beoordelen of er eventueel sprake is van een 
inbreuk op de Habitatrichtlijn. In dit stadium kan de Commissie daarom geen verdere stappen 
ondernemen, tenzij indiener uitvoeriger informatie verstrekt.


