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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1131/2009, ko Zaļo, Kanāriju salu Zaļās partijas, vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Jonás Pérez de León, par El Riquel piekrastes teritorijā, 
Tenerifes „Acantilados de los Perros” teritorijā, notiekošajām rūpnieciskajām 
darbībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nelikumīgām rūpnieciskām darbībām, kas tiek veiktas 
piekrastes teritorijā „Acantilados de los perros”. Darbības ietver minerālo materiālu ieguvi, 
betona rūpnīcas un transportlīdzekļu pārvēršanu metāllūžņos un rada augstu piesārņojumu, 
kas negatīvi ietekmē teritoriju, kas atzīta par Natura 2000 un Kopienas nozīmes teritoriju 
(SCI) 7020113. Lūgumraksta iesniedzējs prasa teritorijas vides atjaunošanu un 
Direktīvas 92/43/EEK ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Komisija norāda, ka piekrastes teritorijas daļa, kas pazīstama kā El Riquel Tenerifes salā, ir 
iekļauta Kopienas nozīmes teritorijā ES 7020113 „Acantilado costero de Los Perros”, kura 
par tādu noteikta saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK1 noteikumiem.

Tomēr Komisija uzskata, ka būtu lietderīgi atgādināt par pienākumiem, kuri noteikti Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā, kuros ir teikts, ka visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
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saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz 
šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā šāda novērtējuma atzinumus un 
Dzīvotņu direktīvas noteikumus, kompetentās varas iestādes piekrīt plāna vai projekta 
īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība.

Par situāciju El Riquel Komisijai jau tika ziņots iepriekšējās sūdzībās. Saskaņā ar Komisijas 
rīcībā esošo informāciju Ikodas de los Vinosas tiesa 2009. gada 5. jūnijā izdeva rīkojumu 
izbeigt nelikumīgās rūpnieciskās darbības, kas notika El Riquel, proti, slēgt divas metāllūžņu 
noliktavas, divas grantsbedres un betona ražošanas rūpnīcu.

Attiecībā uz Kopienas nozīmes teritorijas ES7020113 „Acantilado costero de Los Perros” 
atjaunošanu, kam rūpniecisku darbību rezultātā varētu būt nodarīts kaitējums, Komisija vēlas 
atgādināt par Dzīvotņu direktīvas 2. pantā izvirzītajiem pienākumiem dalībvalstīm, proti, 
veikt pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu to dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir Kopienā nozīmīgas. Komisija arī vēlas atgādināt 
par 6. panta 1. punkta noteikumiem, kas attiecas uz dalībvalstu pienākumu noteikt 
aizsardzības prioritātes un attiecībā uz Kopienas nozīmes teritorijām, kas iekļautas Kopienas 
sarakstā, vēlākais sešu gadu laikā no dienas, kad pieņemts saraksts, noteikt vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus. Saskaņā ar 6. panta 2. punkta noteikumiem dalībvalstis veic 
attiecīgus pasākumus, lai novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī 
lai novērstu traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija.

Secinājumi

Valsts administratīvās un tiesu varas iestādes ir galvenokārt atbildīgas par ES tiesību aktu 
izpildi Spānijā, un vajadzības gadījumā tām jāpiemēro atbilstošie ES tiesību akti lietās, ko tās 
izskata. Tā kā kompetentās tiesu varas iestādes jau ir pieņēmušas lēmumu par minēto 
rūpniecisko darbību izbeigšanu, Komisija neuzskata par atbilstošu veikt papildu pasākumus, 
ja vien neparādīsies jauni fakti.

Ja kādai Kopienas nozīmes teritorijas „Acantilado costero de Los Perros” daļai pašreiz 
apturētās rūpnieciskās darbības ir radījušas kaitējumu, tad kompetentajām varas iestādēm ir 
jāveic savi pienākumi attiecībā uz teritorijas atjaunošanu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Ja tas 
netiks veikts, Komisija varētu iejaukties, ja tai tiks sniegti pierādījumi par pastāvīgu būtisku 
kaitējumu šai teritorijai.”


