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Partido Verde Canario, om de industrielle aktiviteter, der gennemføres i 
kystområdet Riquel, Acantilados de los perros, Tenerife

1. Sammendrag

Andrageren klager over de ulovlige industrielle aktiviteter, der gennemføres i kystområdet 
"Acantilados de los perros". Aktiviteterne omfatter stenbrud, betonvarefabrikker og 
ophugning af køretøjer og er stærkt forurenende samtidig med, at de skader et Natura 2000-
område og en lokalitet af fællesskabsbetydning LAF ES 7020113. Andrageren opfordrer til at 
foretage en miljømæssig genopretning af området samt sikre, at direktiv 92/43/EØF 
overholdes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Kommissionen bemærker, at en del af det kystområde, der er kendt som "El Riquel" på øen 
Tenerife, er omfattet af lokaliteten af fællesskabsbetydning ES7020113, "Acantilado costero 
de Los Perros", som er udpeget i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF1. 

Kommissionen mener, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på de forpligtelser, 
der følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet, hvori det er fastsat, at alle planer eller 
projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men 

                                               
1 EUT L 206 af 22.7.1992.
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som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af en sådan vurdering og 
under iagttagelse af habitatdirektivets bestemmelser godkender de kompetente nationale 
myndigheder først en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 
lokalitetens integritet. 

Kommissionen er allerede gennem tidligere klagebreve blevet gjort opmærksom på 
situationen i "El Riquel". Ifølge Kommissionens oplysninger udstedte domstolen Icod de Los 
Vinos den 5. juni 2009 et påbud om at lukke de ulovlige industriaktiviteter, der fandt sted i 
"El Riquel", nemlig to skrotpladser, to grusgrave og et betonproduktionsanlæg.

Hvad angår genopretningen af den del af lokaliteten af fællesskabsbetydning ES7020113, 
"Acantilado costero de Los Perros", som kunne være blevet skadet af industriaktiviteterne, vil 
Kommissionen gerne minde om forpligtelserne i henhold til artikel 2 i habitatdirektivet 
vedrørende medlemsstaternes forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at bevare eller 
genoprette habitater og vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning i en gunstig 
bevaringstilstand. Kommissionen vil ligeledes gerne minde om bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 1, vedrørende medlemsstaternes forpligtelse til at definere bevaringsprioriteter og 
iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger med hensyn til lokaliteter af 
fællesskabsbetydning på en liste, senest seks år efter vedtagelsen af listen. I henhold til 
bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger for at 
undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne samt forstyrrelser af de arter, for 
hvilke områderne er udpeget.

Konklusioner

Nationale forvaltnings- eller retsmyndigheder har det primære ansvar for at sikre 
håndhævelsen af EU-lovgivningen i Spanien, og de skal, hvor det er nødvendigt, anvende den 
relevante EU-lovgivning i deres igangværende sager. Da de kompetente retsmyndigheder 
allerede har besluttet at standse de pågældende industriaktiviteter, finder Kommissionen ikke 
anledning til at foretage sig yderligere, med mindre der sker nyt i sagen.

Hvis nogen del af lokaliteten af fællesskabsbetydning "Acantilado costero de Los Perros" er 
blevet skadet af de industriaktiviteter, som nu er suspenderet, bør de kompetente myndigheder 
efterkomme deres forpligtelser med hensyn til genopretning af lokaliteten i overensstemmelse 
med habitatdirektivet. Skulle dette ikke ske, kan Kommissionen gribe ind, hvis den får 
forelagt dokumentation for den fortsatte væsentlige forringelse af lokaliteten."


