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RÉSZÉRE

Tárgy: Jonás Pérez de León, spanyol állampolgár által a Zöldek, Kanári-szigeteki 
Zöld Párt nevében benyújtott, 1131/2009. számú petíció a Riquel elnevezésű 
tengerparti övezetben, Tenerife Acantilados de los Perros térségében zajló 
ipari tevékenységekről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az „Acantilados de los Perros” tengerparti övezetben folyó 
engedély nélküli ipari tevékenységek miatt. A homokkitermelés, a betongyártó üzemek, 
továbbá az autóbontók súlyosan környezetszennyező tevékenységet folytatnak, ami károsítja a 
Natura 2000 területet és a ES 7020113 számú közösségi jelentőségű területet. A petíció 
benyújtója kéri az övezet környezeti helyreállítását, továbbá a 92/43/EGK tanácsi irányelv 
betartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A Bizottság megjegyzi, hogy Tenerife szigetén az „El Riquel” néven ismert tengerparti terület 
egy része az ES7020113. sz. közösségi jelentőségű területen („Acantilado costero de Los 
Perros”) található, amelyet a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 rendelkezései értelmében 
jelöltek ki. 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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A Bizottság úgy véli, hogy hasznos lehet felidézni az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) 
és (4) bekezdéséből származó kötelezettségeket, amely bekezdések kimondják, hogy 
figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de 
akár önmagában, akár más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra. Egy ilyen jellegű vizsgálat megállapításainak fényében, valamint az élőhelyvédelmi 
irányelv rendelkezéseire is figyelemmel az illetékes hatóságok csak azután hagyják jóvá az 
érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan 
befolyásolni az érintett természeti terület épségét.

Az „El Riquel” helyzetére már korábbi panaszlevelekben is felhívták a Bizottság figyelmét. A 
Bizottság rendelkezésére álló információk alapján Icod de Los Vinos bírósága 2009. június 5-
én végzésben rendelkezett az „El Riquel” területén folytatott illegális ipari tevékenységek 
beszüntetéséről, azaz két fémhulladék-lerakat, két kavicsbánya és egy betongyártó üzem 
bezárásáról.

Ami az ES7020113. sz. „Acantilado costero de Los Perros” elnevezésű közösségi jelentőségű 
terület azon részének helyreállítását illeti, amely az ipari tevékenységek következtében 
károsodhatott, a Bizottság emlékeztetni kíván az élőhelyvédelmi irányelv 2. cikkében 
meghatározott kötelezettségekre, amelyek értelmében a tagállamok kötelesek olyan 
intézkedéseket hozni, amelyek célja a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint 
vadon élő állat- és növényfajok kedvező védettségi helyzetének fenntartása, illetve 
helyreállítása. A Bizottság emellett a 6. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseire is fel kívánja 
hívni a figyelmet, amelyek értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetvédelmi prioritásokat és a közösségi listán jegyzett közösségi jelentőségű területek 
védelméhez szükséges intézkedéseket hat éven belül vagy legkésőbb az ilyen lista elfogadását 
követően. A 6. cikk (2) bekezdése értelmében a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a természetes élőhelytípusok és az olyan fajok élőhelyei károsodásának és 
megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték.

Következtetések

Elsődlegesen a nemzeti közigazgatási és igazságügyi hatóságok felelősek az uniós jog 
spanyolországi végrehajtásáért, és szükség esetén a vonatkozó unió jogszabályokat kell 
alkalmazniuk a döntésre váró ügyekben. Mivel az illetékes igazságügyi hatóságok már döntést 
hoztak a szóban forgó ipari tevékenységek leállításáról, a Bizottság szerint csak akkor 
szükséges további lépéseket tenni, ha új tények merülnek fel.

Amennyiben az „Acantilado costero de Los Perros” közösségi jelentőségű terület bármely 
része károsodott az immáron felfüggesztett ipari tevékenységek következtében, az illetékes 
hatóságoknak teljesíteniük kell az élőhelyvédelmi irányelv értelmében a helyszín 
helyreállítására vonatkozóan fennálló kötelezettségüket. Ellenkező esetben a Bizottság 
beavatkozhat, amennyiben bizonyítékot szolgáltatnak számára a helyszín folyamatos és 
jelentős károsodásáról.


