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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1131/2009, του Jonás Pérez de León, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Πρασίνων «Verdes, Partido Verde Canario», σχετικά με τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες που εκτελούνται στην παράκτια ζώνη του
Riquel, περιοχή «Acantilados de los perros», στην Τενερίφη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις παράνομες βιομηχανικές δραστηριότητες που εκτελούνται στην 
παράκτια ζώνη «Acantilados de los perros». Οι εν λόγω δραστηριότητες εξόρυξης αδρανών 
υλικών, οι μονάδες κατασκευής σκυροδέματος και διάλυσης αυτοκινήτων είναι εξαιρετικά 
ρυπογόνες και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή, η οποία υπάγεται στο δίκτυο Natura
2000 και είναι ΤΚΣ ES 7020113. Ο αναφέρων ζητεί την περιβαλλοντική αποκατάσταση της 
περιοχής και την τήρηση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ένα τμήμα της παράκτιας ζώνης που είναι γνωστή ως «El Riquel» 
στο νησί της Τενερίφης περιλαμβάνεται στον τόπο κοινοτικής σημασίας ES7020113, 
«Acantilado costero de Los Perros», που έχει οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ1. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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από το άρθρο 6, παράγραφος 3 και παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, όπου 
ορίζεται ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το 
οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού 
με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων και δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες αρχές 
συμφωνούν για το οικείο σχέδιο ή έργο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 
ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται. 

Η κατάσταση του «El Riquel» έχει καταστεί γνωστή στην Επιτροπή από προηγούμενες 
επιστολές καταγγελίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, το δικαστήριο 
του Icod de Los Vinos εξέδωσε, στις 5 Ιουνίου 2009, διαταγή για κλείσιμο των παράνομων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο «El Riquel»: δύο εγκαταστάσεων 
διάλυσης πλοίων, δύο σκυρωρυχείων και μιας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος.

Όσον αφορά την αποκατάσταση του τμήματος του ΤΚΣ ES7020113, «Acantilado costero de 
Los Perros», που ενδεχομένως έχει υποστεί ζημίες από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, η 
Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για τη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών 
οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η 
Επιτροπή επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1, σχετικά 
με την υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίσουν προτεραιότητες διατήρησης και να 
θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης ως προς τους τόπους κοινοτικής σημασίας που θα 
περιληφθούν σε κοινοτικό κατάλογο εντός έξι ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την έγκριση του 
καταλόγου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των 
οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι 
ζώνες έχουν ορισθεί.

Συμπεράσματα

Οι εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
επιβολής του δικαίου της ΕΕ στην Ισπανία, και, όποτε χρειαστεί, πρέπει να εφαρμόζουν τη 
σχετική νομοθεσία της ΕΕ σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν τους. Εφόσον οι αρμόδιες 
δικαστικές αρχές αποφάσισαν ήδη να σταματήσουν τις συγκεκριμένες βιομηχανικές 
δραστηριότητες, η Επιτροπή δεν θεωρεί ορθό να αναλάβει τυχόν περαιτέρω δράση παρά 
μόνον εάν ανακύψουν νέα περιστατικά.

Εάν κάποιο τμήμα του ΤΚΣ «Acantilado costero de Los Perros» υπέστη ζημίες από τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες που έχουν πλέον ανασταλεί, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την αποκατάσταση του τόπου σύμφωνα με 
την οδηγία για τους οικοτόπους. Εάν δεν συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει 
εφόσον της παρέχονταν στοιχεία που αποδεικνύουν συνεχιζόμενη και σημαντική ζημία στον 
τόπο.


