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Betreft: Verzoekschrift 1131/2009, ingediend door Jonás Pérez de León, (Spaanse 
nationaliteit), namens de Groenen, de groene partij van de Canarische Eilanden, 
over de industriële activiteiten die plaatsvinden in het kustgebied El Riquel, in het 
gebied "Acantilados de los perros", in Tenerife.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener veroordeelt de illegale industriële activiteiten die plaatsvinden in het kustgebied 
"Acantilados de los perros". Deze activiteiten, de winning van aggregaat, fabrieken waar 
beton wordt geproduceerd en de sloop van voertuigen, zijn zeer milieuvervuilend en hebben 
negatieve gevolgen voor dit gebied, dat is aangemerkt als Natura 2000-gebied en gebied van 
communautair belang ES 7020113. Indiener verzoekt om milieuherstel van het gebied en om 
naleving van Richtlijn 92/43/EEG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25.11.09. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

De Commissie constateert dat een deel van het kustgebied dat bekendstaat als El Riquel, op 
het eiland Tenerife, is opgenomen in het gebied van communautair belang ES 7020113, 
"Acantilado costero de Los Perros", aangewezen op grond van de bepalingen van 
habitatrichtlijn 92/43/EEG1. 

De Commissie meent dat het goed kan zijn te herinneren aan de verplichtingen die 
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voortkomen uit artikel 6, leden 3 en 4, van de habitatrichtlijn, waarin wordt bepaald dat voor 
elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor het gebied, een passende beoordeling moet worden gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van zo'n beoordeling en onder voorbehoud van het bepaalde in 
de habitatrichtlijn, mogen de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan 
of project geven nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de integriteit van het 
betrokken gebied niet zal aantasten. 

De situatie van El Riquel is in eerdere schriftelijke klachten aan de Commissie gemeld. 
Volgende de inlichtingen waarover de Commissie beschikt heeft de rechtbank van Icod de 
Los Vinos op 5 juni 2009 de beëindiging bevolen van de illegale industriële activiteiten die 
plaatsvonden in El Riquel: twee schrootopslagplaatsen, twee grindgroeven en een 
betonproductie-inrichting.

Ten aanzien van het herstel van dat gedeelte van het gebied van communautair belang 
ES 7020113, "Acantilado costero de Los Perros", dat kan zijn aangetast door de industriële 
activiteiten, herinnert de Commissie aan het bepaalde in artikel 2 van de habitatrichtlijn met 
betrekking tot de plicht van de lidstaten om maatregelen te nemen voor de instandhouding of 
het herstel, in een gunstige staat van instandhouding, van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna van communautair belang. De Commissie herinnert ook aan de bepalingen van 
artikel 6, lid 1, met betrekking tot de plicht van de lidstaten om, uiterlijk binnen zes jaar na 
goedkeuring van de lijst in kwestie, instandhoudingsprioriteiten te definiëren en de nodige 
instandhoudingsmaatregelen vast te stellen ten aanzien van gebieden van communautair 
belang die op een communautaire lijst zijn geplaatst. Volgens de bepalingen van artikel 6, lid 
2, moeten de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van 
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechtert en er geen storende factoren 
optreden voor de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen.

Conclusies

De nationale bestuurlijke of justitiële instanties zijn primair verantwoordelijk voor het 
waarborgen van de handhaving van het EU-recht in Spanje en dienen wanneer dat 
noodzakelijk is de ter zake dienende EU-wetgeving toe te passen in zaken die aan hen worden 
voorgelegd. Aangezien de bevoegde justitiële instanties reeds hebben besloten een einde te 
maken aan de industriële activiteiten in kwestie, acht de Commissie het niet gepast verdere
stappen te ondernemen tenzij er nieuwe feiten aan het licht komen.

Als een gedeelte van het gebied van communautair belang "Acantilado costero de Los Perros" 
is aangetast door de nu beëindigde industriële activiteiten, moeten de bevoegde instanties hun 
verplichtingen ten aanzien van het herstel van het gebied overeenkomstig de habitatrichtlijn 
nakomen. Mocht dit niet blijken te gebeuren, dan kan de Commissie ingrijpen indien zij 
bewijzen krijgt voorgelegd van aanhoudende significante schade aan het gebied.


