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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1131/2009 dėl pramoninės veiklos Riquel pakrantės teritorijos 
Acantilados de los Perros teritorijoje Tenerifėje, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Jonás Pérez de León „Žaliųjų“ vardu (Kanarų salų Žaliųjų partija)

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie neteisėtą pramoninę veiklą Acantilados de los perros
pakrantės teritorijoje, t. y. biralų gavybą, betono maišymą ir transporto priemonių 
išmontavimą, kuria labai teršiama aplinka ir daromas neigiamas poveikis „Natura 2000“ 
teritorijai ir Bendrijos svarbos teritorijai (BST ES 7020113). Peticijos pateikėjas prašo, kad 
būtų atkurta šios teritorijos aplinka ir būtų įgyvendinama Direktyva 92/43/EEB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Komisija pažymi, kad Riquel vadinama Tenerifės salos pakrantės teritorija priklauso 
Bendrijos svarbos teritorijai ES7020113 Acantilado costero de Los Perros, remiantis 
Buveinių direktyvos 92/43/EEB1 nuostatomis. 

Komisijos manymu, vertėtų priminti įsipareigojimus, nustatytus Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, kuriose nurodoma, kad bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
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galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai vertinimo išvadas ir 
remiantis Buveinių direktyvos nuostatomis, kompetentingos institucijos pritaria planui ar 
projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo. 

Apie Riquel padėtį Komisijai buvo pranešta anksčiau pateiktuose skunduose. Remiantis 
Komisijos turima informacija, Icod de Los Vinos teismas 2009 m. birželio 5 d. priėmė nutartį 
sustabdyti Riquel teritorijoje vykdomą neteisėtą pramoninę veiklą (uždaryti dvi išmontavimo 
aikšteles, baigti eksploatuoti du žvyro karjerus ir betono gamybos įrenginius).

Dėl BST ES7020113 Acantilado costero de Los Perros dalies, kuriai žalos galėjo padaryti 
vykdyta pramoninė veikla, atkūrimo Komisija norėtų priminti Buveinių direktyvos 
2 straipsnyje nustatytus valstybių narių įsipareigojimus taikyti priemones palaikyti ar atkurti 
gerą Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių apsaugos būklę. 
Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį į 6 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl valstybių narių 
įsipareigojimo nustatyti Bendrijos svarbos teritorijų, įtrauktų į Bendrijos sąrašą per 
pastaruosius šešerius metus, apsaugos prioritetus ir būtinas apsaugos priemones bent jau nuo 
šio sąrašo patvirtinimo. Remiantis 6 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, siekdamos išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių būklės blogėjimo, taip pat 
rūšių, kurių apsaugai įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo.

Išvados

Už ES teisės taikymą Ispanijoje visų pirma atsakingos nacionalinės administracijos ar 
teisminės institucijos, ir kai reikia, joms pateiktoms byloms jos turi taikyti atitinkamus ES 
teisės aktus. Kadangi kompetentinga teisminė institucija jau priėmė nutartį nutraukti 
nagrinėjamą pramoninę veiklą, Komisija mano, kad nėra tinkama imtis kokių nors tolesnių 
veiksmų, jeigu neišaiškės naujų faktų.

Jeigu dabar jau sustabdyta pramoninė veikla padarė žalos kuriai nors BST Acantilado costero 
de Los Perros daliai, kompetentingos valdžios institucijos turi vykdyti pareigas dėl teritorijos 
atkūrimo pagal Buveinių direktyvą. Priešingu atveju, Komisija galėtų imtis veiksmų, jeigu jai 
būtų pateikta įrodymų apie nepaliaujamai daromą didelę žalą teritorijai.“


