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Ref.: Petiția nr. 1131/2009, adresată de Jonás Pérez de León, de cetățenie spaniolă, 
în numele Verzilor, Partidului Verde din insulele Canare, privind activitățile 
industriale care se desfășoară în zona de coastă El Riquel, zona Acantilados 
de Los Perros, în Tenerife

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță activitățile industriale ilegale care se desfășoară în zona de coastă 
„Acantilados de los perros”. Aceste activități, între care extracția de agregate, instalațiile de 
fabricare a betonului și de casare a vehiculelor sunt extrem de poluante și afectează negativ 
zona, care este inclusă în rețeaua Natura 2000 și este considerată sit de importanță comunitară 
ES 7020113. Petiționarul solicită ca zona să fie restaurată ambiental și să se respecte Directiva 
92/43 CEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Comisia remarcă faptul că o parte a zonei de coastă cunoscută ca „El Riquel” de pe insula 
Tenerife este inclusă în situl de importanță comunitară ES7020113, „Acantilado costero de 
Los Perros”, desemnat în temeiul dispozițiilor Directivei privind habitatele 92/43/CEE1. 
Comisia consideră că ar fi util să reamintească obligațiile care decurg din articolul 6 alineatele 
(3) și (4) din Directiva privind habitatele, care prevede că orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în 
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mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în 
conformitate cu dispozițiile Directivei privind habitatele, autoritățile competente aprobă 
planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității 
sitului respectiv. 

Situația zonei „El Riquel” a fost raportată Comisiei prin intermediul unor plângeri anterioare. 
Conform informațiilor de care dispune Comisia, instanța din Icod de Los Vinos a emis un 
ordin de încetare a activităților industriale ilegale din „El Riquel”: două șantiere de 
dezmembrare, două balastiere și o instalație de fabricare a betonului.

În ceea ce privește restaurarea unei părți a SIC ES7020113, „Acantilado costero de Los 
Perros”, care ar fi fost afectată de activitățile industriale, Comisia dorește să reamintească 
obligațiile care decurg din articolul 2 din Directiva privind habitatele, referitor la obligația 
statelor membre de a lua măsuri de menținere sau readucere la un stadiu corespunzător de 
conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de importanță 
comunitară. Comisia dorește, de asemenea, să reamintească dispozițiile articolului 6 alineatul 
(1), referitor la obligația statelor membre de a defini prioritățile de conservare și de a adopta 
măsurile de conservare necesare pentru siturile de importanță comunitară aflate pe lista 
comunitară în termen de cel mult șase ani de la adoptarea listei. În conformitate cu prevederile 
articolului 6 alineatul (2), statele membre iau măsurile necesare pentru a evita deteriorarea 
habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au 
fost desemnate respectivele arii.

Concluzii

Autoritățile naționale administrative sau judiciare sunt principalele responsabile pentru a 
asigura punerea în aplicare a dreptului comunitar în Spania și, ori de câte ori este necesar, ar 
trebui să aplice legislația UE relevantă în cauzele aflate în curs de examinare de către acestea. 
Din moment ce autoritățile judiciare s-au pronunțat deja cu privire la încetarea activităților 
industriale respective, Comisia consideră că nu se impune să ia măsuri suplimentare, decât 
dacă apar evoluții noi.

În cazul în care o parte a SIC „Acantilado costero de Los Perros” a fost afectată de activitățile 
industriale, în prezent suspendate, autoritățile competente ar trebui să își îndeplinească 
obligațiile referitoare la restaurarea sitului, în conformitate cu Directiva privind habitatele. În 
caz contrar, Comisia poate să intervină dacă i se transmit dovezi care să ateste că se aduc 
sitului daune majore persistente.


