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Betreft: Verzoekschrift 0542/2010, ingediend door José Ramón Tolosa González (Spaanse 
nationaliteit), over het geplande wandelpad in Mongas, Pasaia, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat het toekomstige wandelpad aantasting zou betekenen van omliggende bergen 
en ravijnen, terwijl die behoren tot het Natura 2000 netwerk (gebied van communautair belang 
ES 120014).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Indiener maakt bezwaar tegen het geplande wandelpad in gebied van communautair belang 
ES2120014, Ulia, in de gemeenten Donosti en Pasaia in Baskenland. Het wandelpad (700 m) zal 
parallel met de bergrand worden aangelegd in bovengenoemd gebied van communautair belang. 
Indiener stelt dat er een beoordeling moet plaatsvinden van het effect van het geplande 
wandelpad op de in het gebied aanwezige habitats en soorten die van communautair belang zijn. 
Indiener stelt dat de provinciale overheid (Diputación Foral de Gipuzkoa) ook haar mening over 
het geplande wandelpad zou moeten geven.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie merkt op dat het gebied van communautair belang ES2120014, Ulia, als zodanig 
is aangewezen uit hoofde van de bepalingen van de habitatrichtlijn, 92/43/EEG1. Derhalve 
dienen de bevoegde autoriteiten ervoor te zorgen dat er met betrekking tot bovengenoemd 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EG 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.
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Natura 2000-gebied wordt voldaan aan de vereisten in artikel 6 van deze richtlijn, en dat ze op 
grond van de vereiste beoordeling moeten beslissen of het wandelpad kan worden aangelegd, en 
zo ja, onder welke voorwaarden en met welke benodigde beschermingsmaatregelen.

De Commissie merkt op dat het betreffende geplande wandelpad volgens de beschikbare 
informatie onderworpen is geweest aan een milieueffectbeoordelingsprocedure, in 
overeenstemming met de Spaanse wetgeving waarin de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-
richtlijn)1. is omgezet. De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben reeds een gunstige 
milieueffectverklaring voor het geplande wandelpad afgegeven (resolutie van het ministerie van 
Milieu, gepubliceerd in het nationale publicatieblad van 14 mei 20102). 

Uit deze verklaring naar aanleiding van de milieueffectbeoordelingsprocedure blijkt dat er 
diverse alternatieven in overweging zijn genomen in verband met de mogelijke gevolgen van dit 
geplande wandelpad voor het gebied, en dat er inspraak heeft plaatsgevonden. In de verklaring 
zijn de instanties die aan de inspraak hebben deelgenomen en de samenvattingen van hun 
argumenten opgenomen. De milieueffectverklaring beschrijft de verwachte gevolgen voor de in 
het gebied aanwezige soorten en habitats die van communautair belang zijn in detail en stelt vast 
welke risicobeperkende maatregelen moeten worden genomen om deze gevolgen te verminderen 
en onder welke voorwaarden de aanlegwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Conclusies

Gezien deze omstandigheden lijken de Spaanse autoriteiten de vereiste maatregelen te hebben 
getroffen om het betreffende Natura 2000-gebied te beschermen. Derhalve heeft de Commissie 
geen redenen om te menen dat de tot nu toe ondernomen activiteiten niet verenigbaar zijn met de 
wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de habitatrichtlijn en de MEB-richtlijn.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten (MEB-richtlijn), PB L 175 van 5.7.1985, als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG.
2 BOE 118 van 14.5.2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf.


