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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1131/2009, внесена от Jonás Pérez de León, с испанско 
гражданство, от името на Зелените, Зелена партия от Канарските 
острови, относно извършваните индустриални дейности в 
крайбрежната зона на Riquel, в  района на Acantilados de los perros, 
Тенерифе

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от незаконни индустриални дейности, които се извършват в 
крайбрежния район Acantilados de los perros. Тези дейности, включващи добив на 
чакъл, заводи за производство на бетон и гробища за автомобили, са силно 
замърсяващи и оказват отрицателно въздействие върху зоната, която е част от мрежата 
Натура 2000 и LIC ES 7020113. Вносителят настоява за възстановяване на околната 
среда в зоната и за спазване на Директива 92/43/ЕИО.

2. Допустимост
Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Комисията отбелязва, че част от крайбрежната зона, известна като El Riquel на остров 
Тенерифе, е включена в територията от значение за Общността ES7020113, „Acantilado 
costero de Los Perros“, определена съгласно разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО1 за 
местообитанията. 

Комисията счита, че е полезно да се припомнят задълженията съгласно член 6, 
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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параграф 3 и член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, съгласно които 
планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие 
с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 
проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите 
на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от тази проверка 
и при спазване на разпоредбите на директивата, компетентните национални органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно 
въздействие върху съответната територията. 

Комисията е получила информация за положението в El Riquel от предишни писма. 
Съгласно информацията, с която разполага Комисията, на 5 юни 2009 г. съдът в Icod de 
Los Vinos е издал заповед за прекратяване на незаконните индустриални дейности, 
развивани в El Riquel. две депа за скрап, две кариери за чакъл и завод за производство 
на бетон.

Що се отнася до възстановяването на част от SCI ES7020113, „Acantilado costero de Los 
Perros“, който може да бъде засегнат от индустриалните дейности, Комисията би 
желала да припомни задълженията съгласно член 2 от Директивата за местообитанията 
относно задълженията на държавите-членки да предприемат мерки, за да запазят или 
възстановят благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и 
видовете диви животни и растения от интерес за Общността. Комисията също така би 
желала да припомни разпоредбите на член 6, параграф 1, свързани със задължението на 
държавите-членки да определят приоритетите за съхранение и да установят 
необходимите консервационни мерки по отношение на териториите от значение за 
Общността, включени в списък на Общността, в срок от шест години след приемането 
на списъка. Съгласно разпоредбите на член 6, параграф 2, държавите-членки вземат 
подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените 
местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са определени 
териториите.

Заключения

Националните административни или съдебни органи носят основната отговорност за 
гарантиране на прилагането на законодателството на ЕС в Испания и, когато е 
необходимо, следва да прилагат съответното законодателство на ЕС в конкретни 
случаи. Тъй като компетентните съдебни органи вече са решили да прекратят 
въпросните индустриални дейности, Комисията не счита за необходимо да предприема 
допълнителни действия, освен при наличието на нови факти.

Ако са нанесени щети на някаква част от ТЗО Acantilado costero de Los Perros 
вследствие на индустриалните дейности, които вече са прекратени, компетентните 
органи следва да изпълнят задълженията си по отношение на възстановяването на 
територията съгласно Директивата за местообитанията. Ако това не стане, Комисията 
може да се намеси, ако получи доказателства за продължително значително увреждане 
на територията.


