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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1131/2009, imressqa minn Jonás Pérez de León, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem il-Ħodor, il-Partit Aħdar tal-Gżejjer Kanari, dwar l-
attivitajiet industrijali li qegħdin isiru fiz-zona kostali ta’ El Riquel, fiz-zona 
‘Acantilados de los Perros’ ta’ Tenerife.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-attivitajiet industrijali illegali li qegħdin isiru fiz-zona kostali 
ta’ ‘Acantilados de los perros’. L-attivitajiet jinvolvu estrazzjoni ta’ aggregat, impjanti għall-
produzzjoni ta’ konkrit u skreppjar tal-vetturi, li huma verament niġġiesa, tant li jaffettwaw  
b’mod negattiv liz-zona, li hija zona tan-Natura 2000 u SCI ES 7020113. Il-petizzjonant 
qiegħed jitlob li s-sit jiġi restawrat b’mod li ma jikkawża l-ebda dannu lill-ambjent u li jkun 
f’konformità mad-Direttiva 92/43/KEE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-Kummissjoni tinnota li parti miż-żona kostali magħrufa bħala “El Riquel” fil-gżira ta’ 
Tenerife hi inkluża fis-Sit ta’ Importanza Komunitarja ES7020113, “Acantilado costero de 
Los Perros”, magħżul skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitas 92/43/KEE1. 

Il-Kummissjoni tqis li jista’ jkun hemm bżonn li jerġgħu jiġu mfakkra l-obbligi stipolati mill-
Artikoli 6(3) u 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, li jsostnu li kull pjan jew proġett li mhux 
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marbut direttament ma’ jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu 
effett sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew 
proġetti oħra, se jkun soġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tagħha għas-sit 
fid-dawl tal-objettivi tal-konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet għas-sit u skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett biss wara li 
jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit konċernat. 

Is-sitwazzjoni ta’ “EL Riquel” ġiet irrappurtata lill-Kummissjoni fl-ittri ta’ lment preċedenti. 
Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, fil-5 ta’ Ġunju 
2009, il-Qorti ta’ Icod de Los Vinos ħarġet inġunzjoni biex jingħalqu l-attivitajiet industrijali 
illegali li kienu qed isiru f’“El Riquel”: żewġ impjanti tal-iskrapp, żewġ fosos taż-żrar u 
impjant tal-produzzjoni tal-konkrit.

Fir-rigward tar-riġenerazzjoni tal-parti tas-SCI ES7020113, “Acantilado costero de Los 
Perros”, li setgħet iġġarrab ħsara mill-attivitajiet industrijali, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar l-
obbligi tal-Artikolu 2 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats rigward l-obbligi tal-Istati Membri li 
jieħdu miżuri biex iżommu jew jirripristinaw, fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli, l-ħabitat 
naturali u l-ispeċi tal-fawna u l-flora selvaġġa li huma ta’ interess għall-Komunità. Il-
Kummissjoni tixtieq tfakkar ukoll id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(1) li jirrigwardaw l-
obbligu tal-Istati Membri li jiddefinixxu prijoritajiet ta’ konservazzjoni u jistabbilixxu l-
miżuri ta’ konservazzjoni neċessarji fir-rigward tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja li 
jitqiegħdu fuq lista Komunitarja sa mhux iktar tard minn sitt snin mill-adozzjoni tal-lista. 
Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jevitaw, fiż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni, id-deterjorament tal-ħabitat naturali u l-
ħabitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil tal-ispeċi li għalihom ġew nominati ż-żoni.

Konklużjonijiet

L-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi nazzjonali huma primarjament responsabbli 
għall-iżgurar tal-infurzar tal-liġi tal-UE fi Spanja, u meta jkun meħtieġ, għandhom japplikaw 
il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE f’każijiet li jkunu pendenti quddiemhom. Billi l-awtoritajiet 
ġudizzjarji kompetenti diġà ddeċidew li jwaqqfu l-attivitajiet industrjali kkonċernati, il-
Kummissjoni ma tqisx li hu xieraq li tieħu aktar azzjoni sakemm ma jitfaċċawx fatti ġodda.

Jekk xi parti tas-SCI “Acantilado costero de Los Perros” ġarrbet ħsara mill-attivitajiet 
industrijali li issa ġew sospiżi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom fir-rigward tar-riġenerazzjoni tas-sit f’konformità mad-Direttiva dwar il-Ħabitats. 
Jekk dan mhuwiex il-każ, il-Kummissjoni tista’ tintervieni jekk tingħata prova li saret xi ħsara 
sinifikanti persistenti lis-sit.


