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KOMISIJAS ATZINUMS 

atbilstīgi 6. panta 4. punkta 2. daļai Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību attiecībā uz „Spānijas 
Karalistes pieprasījumu saistībā ar jaunas ostas celtniecības projektu Granadilā 

(Tenerife)” 

I. TIESISKAIS REGULĒJUMS 

Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktā noteikts, ka visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
saistīti ar Natura 2000 teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai 
kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi 
jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā izvērtējuma 
secinājumus par tās ietekmi uz minēto teritoriju un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem 
kompetentā valsts iestāde plāna vai projekta īstenošanai var piekrist tikai tad, ja tā ir 
pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības 
gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 

Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktu alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ plānu 
vai projektu var īstenot, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz Natura 2000 
teritoriju, ja tas tiek pamatots ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, kas ietver arī sociāla 
un saimnieciska rakstura intereses. Šajā gadījumā dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību 
un informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. Ja attiecīgajā teritorijā 
sastopams prioritārs dabiskā biotopa veids un/vai prioritāra suga un ja nevar izmantot 
argumentus, kas saistīti ar veselības aizsardzību, sabiedrības drošību vai videi primāri 
svarīgām labvēlīgām pārveidēm, projektu, pēc Komisijas atzinuma1, var pamatot ar citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm. 

II. SPĀNIJAS PIEPRASĪJUMS 

Komisija 2005. gada 7. novembrī no Spānijas iestādēm saņēma pieprasījumu atbilstīgi 
Biotopu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktam sagatavot atzinumu attiecībā uz alternatīvu 
risinājumu trūkumu un sevišķi svarīgu sabiedrības interešu izmantošanu. 

Kanāriju salu (Dabas aizsardzības reģionālā administrācija) reģionālā pašvaldība 2005. gada 
17. novembrī nosūtīja precizējumu (clarification note) par ieteikto Kopienā nozīmīgu 
teritoriju „Sebadales de Güigüi”.  

                                                 
1 Biotopu direktīvas 6. panta 4. punkta tulkojumos citās valodās lietoti dažādi termina „opinion” 

tulkojumi: nīderlandiešu valodā lietots “advies”, franču valodā — “avis”, vācu valodā — 
“Stellungnahme”, spāņu valodā — “consulta” un itāliešu valodā — “parere”. Šajā dokumentā visur 
lietots termins „atzinums” (opinion). 
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III. PROJEKTS 

Komisijai pieprasītais atzinums attiecas uz priekšlikumu par jaunas ostas izbūvi Granadilā, 
Tenerifē, Kanāriju salās. Tiek apgalvots, ka Santakrusas pašreizējas ostas iekārtas ir 
nepiemērotas un ka jāizbūvē jaunas, lielākas jaudas iekārtas, lai reaģētu uz plānoto palielināto 
jūras satiksmi. 

Galīgajā Granadilas projektā paredzēts izbūvēt 650 m garu un 26 ha lielu konteineru 
termināli, 200 m garu doku precēm ar 5,7 ha piegulošo teritoriju un 19,5 ha tirdzniecības ostas 
teritoriju izejvielu transportam. 

Ostas darbu laikā tiek izveidots 2557 m garš galvenais viļņlauzis, kas sniedzas 55 metrus zem 
jūras dibena, un 786 000 m2 lielas teritorijas uzbērums, kam izmantoti 12 miljoni m3 šķembu. 

Jaunās ostas rīcībā būs piegulošā sauszemes teritorija, kurā 12,4 ha paredzēti loģistikas 
darbībām un 15 ha paredzēti dabasgāzes iekārtas izbūvei. 

IV. NATURA 2000 TĪKLS 

Natura 2000 iesaistītās teritorijas ir “Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) un 
“Montaña Roja” (ES7020049). Spānijas iestādes šīs teritorijas atzinusi par Kopienā 
nozīmīgām teritorijām (SCI), un Komisija tās iekļāvusi Komisijas 2001. gada 28. decembra 
lēmumā, ar ko pieņemts Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Makaronēzijas bioģeogrāfiskajā 
reģionā atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK.  

“Sebadales del Sur de Tenerife” teritorija ir viena no Kanāriju salu teritorijām, kurā atrodas 
biotops „1110 Smilšu sēkļi, ko pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens” (iekļauts 
Padomes Direktīvas 92/43/EEK I pielikumā) un biotops, kas nepieciešams prioritāras sugas 
*Caretta caretta 2 (jūras bruņurupucis) aizsardzībai. “Montaña Roja” teritorija ir viena no 
teritorijām, kurā atrodas prioritārs biotops „2130 Ar lakstaugu veģetāciju klātas piekrastes 
kāpas (pelēkās kāpas)”. 

Turklāt projekts skar Biotopu direktīvas II un IV pielikumā iekļauto sugu Atractylis 
preauxiana (Kanāriju salās endēmiska augu suga) un prioritāru sugu Caretta caretta. 

V. OSTAS IZBŪVES IETEKMES UZ NATURA 2000 TERITORIJĀM RAKSTUROJUMS UN 
IZVĒRTĒJUMS 

Granadilas jaunās ostas būvniecības paredzētā ietekme raksturota Spānijas iestāžu 
sagatavotajā ietekmes uz vidi izvērtējumā un citos papildu pētījumos, kas Komisijai nosūtīti 
no 2003. līdz 2005. gadam.  

Uz pirmo projektu un tā ietekmes uz vidi pētījumu attiecās sabiedrības informēšanas 
procedūra (Spānijas Oficiālais vēstnesis, 2000. gada 19. janvāris). Deklarācija par ietekmi uz 
vidi publicēta 2003. gada 26. februārī. Lai ņemtu vērā vairākus atšķirīgus atzinumus un 
komentārus, tika pārskatīta (saīsināta) projekta sākotnējā redakcija un tika izstrādāta projekta 
galīgā redakcija. 

                                                 
2 Caretta caretta — EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte 

Karettschildkröte 
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Vislielāko jaunās ostas ietekmi uz vidi izraisīs smilšu dabiskās noskalošanās un uzkrāšanās 
pārtraukšana. Dabiskos apstākļos zemūdens smiltis, kas pie krasta līnijas klāj jūras dibenu, 
līdz ar jūras ūdens galveno straumi tiek nestas no ZA uz DR. Ostas projekts pārtrauks smilšu 
dabisko plūsmu, kas savukārt izraisīs dziļāku jūras dibena eroziju gar krasta līniju. Spānijas 
iestādes lēš, ka erozija izskalos no 0 līdz 50 000 m3/gadā. Minētā erozija nozīmē iepriekš 
minēto Kopienā nozīmīgu teritoriju “Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) un 
“Montaña Roja” (ES7020049) biotopu, kas atrodas uz leju pa straumi, daļēju iznīcināšanu. 

Lai mazinātu krasta ūdeņu smilšu kustības pārtraukšanas gaidāmo ietekmi, Spānijas iestādes 
izteikušas priekšlikumu izveidot „Granadilas ostas smilšu plūsmas ziemeļu—dienvidu 
apvadu”. Šajā priekšlikumā paredzēts, ka visas jaunās ostas ziemeļu pusē uzkrājušās smiltis ar 
sūknēšanas iekārtām un caur saistītu cauruļvadu sistēmu tiek pārsūknētas uz ostas dienvidu 
pusi. Projekta teritorijā uzbūvētās vējdzirnavas ražotu sistēmas darbināšanai nepieciešamo 
elektroenerģiju. Komisija Spānijas iestāžu saistības attiecībā uz piemērotas jaudas smilšu 
plūsmas ziemeļu—dienvidu apvada izveidi uzskata par būtisku ostas projekta daļu. 

Lai reaģētu uz būtiskiem apsvērumiem attiecībā uz kuģu enkuru ietekmi uz jutīgiem 
biotopiem, Spānijas iestādes ar 2005. gada 18. novembra ministrijas rīkojumu 3777/20053 
kuģiem aizliedz nolaist enkuru Kopienā nozīmīgā teritorijā „Sebadales del sur de Tenerife” 
(SCI ES7020116). Šī pasākuma mērķis ir novērst enkuru un to ķēžu nelabvēlīgo ietekmi uz 
šīs Kopienā nozīmīgas teritorijas smilšainajiem biotopiem. Minētās kustības izraisītu jūras 
dibena eroziju, tādējādi iznīcinot šīs teritorijas biotopus, kas nozīmētu būtisku traucējumu 
nākotnē, kad osta būs uzsākusi darbību.  

VI. ALTERNATĪVI RISINĀJUMI 

No ietekmes uz vidi izvērtējuma un neskarot iestāžu paredzētos mazināšanas pasākumus 
izriet, ka projektam, iespējams, joprojām ir būtiska ietekme uz svarīgām teritorijām un 
prioritārām sugām, kas minētas IV iedaļā, un ka šajos apstākļos iestādēm ir jānovērtē 
iespējamas projekta alternatīvas. Spānijas iestādes izpētījušas vairākas alternatīvas, tostarp 
iespēju nepalielināt ostas jaudu („nulles variants”), kā arī tālāku Santakrusas ostas 
paplašināšanu un attīstību. 

Komisijas dienesti izanalizējuši visu pieejamo, ar alternatīvajiem risinājumiem saistīto 
informāciju, tostarp arī Komisijā saņemtās sūdzības. Analizējot „nulles variantu”, Komisijas 
dienesti secinājuši, ka pašreizējās ostas iekārtas nespēs apkalpot gaidāmo jūras satiksmes 
pieaugumu un ka salas ekonomiskajai attīstībai vajadzīgas papildu iekārtas un lielāka ostas 
jauda. 

– Analizējot alternatīvos risinājumus, kas paredz Santakrusas pašreizējo ostas iekārtu 
paplašināšanu, Komisijas dienesti uzskata, ka Spānijas iestādēm ir sniegušas pietiekamus 
pierādījumus par attaisnojošiem apstākļiem (jo īpaši tālāk norādītos), lai atteiktos no 
minētajām iespējām. 

– Tas (pašreizējo ostas iekārtu paplašināšana) negatīvi ietekmētu Santakrusa de Tenerife 
iedzīvotājus gan būvniecības posmā, gan pēc ostas darbības uzsākšanas. 

– Tuvākajā apkārtnē nebūtu karjera, tādējādi radot problēmas būvniecības laikā. 

                                                 
3 OV 289, 3.12.2005. 



LV 5   LV 

– Nebūtu pieejama zeme, kas nepieciešama industriālo un loģistikas atbalsta iekārtu izveidei 
pieguļošajās teritorijās.  

– Tas turpinātu saasināt salas transporta sistēmas pārvadājumu līdzsvara trūkumu virzienā no 
ziemeļiem un dienvidiem.  

– Tas apdraudētu plānu uz salas izbūvēt dabasgāzes uzglabāšanas termināli, kurš dažādotu 
vietējai saimnieciskajai darbībai pieejamos enerģijas veidus. Santakrusas pašreizējās ostas 
netālās atrašanās vietas dēļ šādas iekārtas izbūve pašreizējā teritorijā nebūtu iespējama. 

Attiecībā uz Granadilu kā jaunās ostas teritorijas iespējamu alternatīvu Komisija izvērtējusi 
iestāžu atzinumu, kurā teikts, ka Granadila ir vienīgā teritorija, kas piemērota jaunas ostas 
izbūvei Tenerifē. Šo atzinumu pamato vairāki tehniski iemesli, kas jāapsver, pieņemot 
lēmumu par jaunas ostas izbūves teritoriju. Tostarp tie ir arī tādi faktori kā jūras dibena 
dziļums piekrastes ūdeņos, karjers, kas atrodas vai neatrodas pietiekami tuvu paredzētajai 
teritorijai, brīvas pieguļošas sauszemes teritorijas pieejamība apkalpes un loģistikas 
operācijām, transporta tīkls ar iekšzemes teritoriju un attālums līdz ostas izmantotājiem. 

Komisija pieņem, ka ostas iekārtas jāuzlabo un ka salai vajadzīga lielāka ostas jauda. 
Komisija atzīst, ka Spānijas iestādes iespējamās alternatīvas novērtējušas saskaņā ar Biotopu 
direktīvas 6. panta 4. punktā izklāstītajām prasībām un, ņemot vērā Komisijas dienestu 
sagatavoto pieejamās informācijas izvērtējumu, pieņem šī novērtējuma secinājumus.  

VII. SEVIŠĶI SVARĪGAS SABIEDRĪBAS INTERESES 

Neatkarīgi no iepriekšējās iedaļās izklāstītās informācijas un argumentiem joprojām gaidāms, 
ka Granadilas ostas projekts negatīvi ietekmēs Biotopu direktīvā iekļautās prioritārās sugas un 
to biotopu, un prioritāro biotopu. Tā kā šī projekta galvenais mērķis nedz attiecas uz veselības 
aizsardzības vai sabiedrības drošības uzlabojumiem, nedz gaidāmas videi primāri svarīgas 
labvēlīgas pārveides, projekta pamatojumam jābalstās uz „citām sevišķi svarīgām sabiedrības 
interesēm” un Komisijai jāsniedz atzinums par šiem apsvērumiem (Biotopu direktīvas 
6. panta 4. punkts). 

Komisijas dienesti izanalizējuši visu tiem pieejamo informāciju. Tie ņēmuši vērā arī 
neatkarīgu ārējo organizāciju padomu saistībā ar Spānijas iestāžu norādītām sevišķi svarīgām 
sabiedrības interesēm. 

Komisija pieņem, ka Tenerife kā sala ir ļoti atkarīga no jūras transporta un efektīvas ostas 
sistēmas. Tomēr galvenajā ostā, kas patlaban atrodas galvaspilsētā Santakrusā, palielinās 
noslodze, jo īpaši saistībā ar konteineru transportu, kura apjoms saskaņā ar prognozēm būtiski 
pieaugs. Priekšlikums par Granadilas ostu nodrošinātu vajadzīgo papildu jaudu, lai integrētu 
nākotnē gaidāmo konteineru, sauso beztaras kravu un parastās kravas transporta pieaugumu 
salā, tajā pašā laika mazinot pašreizējās Santakrusas ostas noslodzi. Gaidāms, ka jaunā osta 
veidos stabilu peļņas normu un ka tā salai nodrošinās arī iespēju piesaistīt starptautisko 
konteineru pārkraušanas transportu. 

Ņemot vērā VI daļā izklāstītos secinājumus un iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija 
atzīst, ka ir pierādīta vajadzība palielināt un attīstīt ostas jaudu, lai Tenerifē un tuvējos 
reģionos veicinātu saimniecisko un sociālo attīstību. Tādēļ Komisija pieņem Spānijas iestāžu 
izvirzītos argumentus, ka pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas var pamatot šī 
projekta īstenošanu ar nosacījumu, ka tiek paredzēti piemēroti kompensācijas pasākumi. 
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VIII. IEROSINĀTIE KOMPENSĀCIJAS PASĀKUMI 

Lai kompensētu projekta gaidāmo ietekmi uz Kopienu interesējošo prioritāru sugu 
Caretta caretta, prioritāru dabisko biotopu „Ar lakstaugu veģetāciju klātas piekrastes kāpas 
(pelēkās kāpas)” un Natura 2000 teritoriju „Sebadales del Sur de Tenerife” un “Montaña 
Roja”, izteikts priekšlikums par nepieciešamo kompensācijas pasākumu kompleksu. 

A. Vispārīgi apsvērumi 

Lai nodrošinātu, ka Granadilas osta tiek uzbūvēta un apsaimniekota tā, lai tas nekaitētu 
apkārtējai videi, pirms būvdarbu uzsākšanas tiks izveidots neatkarīgs un pastāvīgs fonds. Šī 
fonda uzdevums būs uzraudzīt vietējās bioloģiskās daudzveidības statusu un tendences, kā arī 
nodrošināt, ka pienācīgi tiek veikti mazināšanas un kompensācijas pasākumi. Iestādes 
iesniegušas statūtu apstiprinājuma ziņojumu attiecībā uz fonda dibināšanu. Komisija atzīmē, 
ka Spānijas iestāžu 2006. gada 8. maija vēstulē iekļauti precizējumi, kas norāda, ka fonda 
statūti mainīti, lai nodrošinātu tā institucionālo neatkarību. Turpmākas iespējamas fonda 
statūtu izmaiņas nemazinās ne tā neatkarību, ne kompetenci, nedz arī pastāvību. Visas statūtu 
izmaiņas tieši jāpaziņo Komisijai. 

B. Apsvērumi, kas īpaši saistīti ar ietekmi uz sugām un teritoriju viengabalainību 

i. Ietekme uz Atractilys preauxiana populāciju, kas iekļauta Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. 

– Jaunas Kopienā nozīmīgas teritorijas noteikšana Granadilas rūpniecības 
zonā atrastās populācijas aizsardzībai. Šīs jaunās SCI kopējā platība būs 
0,93 hektāri. Turklāt ir izteikts priekšlikums, ka šī teritorija būtu donors 
atjaunojot dienvidu teritorijas, kurās izzudušas minētās apakšpopulācijas 
(sugu reintrodukcija SCI „Montaña Roja”). 

ii. Ietekme uz Kopienā nozīmīgu dabisko biotopu 1110 „Smilšu sēkļi, ko 
pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens”, kas atrodas SCI “Sebadales del 
Sur” 

– Divu jaunu tādu Kopienā nozīmīgu teritoriju, kurās atrodas smilšu sēkļi, 
ko pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens (biotopa veids — 1110), 
izveide: Antequera (Tenerife), 272,61 ha kopējā platība un Güi Güi 
(Grankanārija), 7219,74 ha kopējā platība. 

iii. Ietekme uz Caretta caretta 

– Visa ietekme uz prioritāru sugu Caretta caretta, kas rodas, ietekmējot 
aizsargājamo biotopu, tiktu kompensēta ar iepriekš minētajiem 
pasākumiem. 

– Papildus iepriekš minētajiem kompensācijas pasākumiem fonds 
nodibinās un īstenos uzraudzības programmu, lai izvērtētu Kanāriju salu 
sugu populācijas labvēlīgu aizsardzības statusu Biotopu direktīvas 92/43 
11. panta nozīmē. Dibinot iepriekš minēto uzraudzības programmu, fonds 
ņems vērā LIFE projekta B4-3200/97/247 metodes un secinājumus. 
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iv. Ietekme uz SCI ES7020049 “Montaña Roja” 

– Atjaunošanas projekta īstenošana SCI “Montaña Roja”, lai atkārtoti 
noteiktu labvēlīgu aizsardzības statusu. Šis pasākums nozīmē 
aizsardzības statusa pastiprināšanu un ļaus teritorijā būtiski paplašināt 
biotopa tipa „Ar lakstaugu veģetāciju klātas piekrastes kāpas (pelēkās 
kāpas)” platību. 

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā jaunās ostas būvniecības Granadilā gaidāmo ietekmi uz 
prioritāru sugu Caretta caretta un prioritāru biotopu „Ar lakstaugu veģetāciju klātas 
piekrastes kāpas (pelēkās kāpas)” un ņemot vērā kompetentās iestādes sagatavotajā 
Kompensācijas pasākumu programmā iekļauto plānoto kompensācijas pasākumu gaidāmos 
rezultātus, var secināt, ka ilgtermiņā Natura 2000 tīkla kopējā vienotība netiks būtiski skarta.  

Komisija uzskata, ka projektā raksturotie ierosinātie kompensācijas pasākumi ir piemēroti, ja 
tie tiek īstenoti savlaicīgi. Šajā nolūkā Komisija uzskata, ka iepriekš minētajā A punktā, B 
punkta i) un ii) apakšpunktā ietvertie kompensācijas pasākumi jāpabeidz pirms būvdarbu 
uzsākšanas4. Turklāt B punkta iii) apakšpunktā un B punkta iv) apakšpunktā minētie pasākumi 
jāsāk īstenot pirms būvdarbu uzsākšanas un jāpabeidz atbilstīgi plānam, par ko noslēgta 
vienošanās ar A punktā minēto fondu. 

Komisija atzīmē Spānijas iestādes saistības nodrošināt finanšu resursu piešķiršanu 
pienācīgas uzraudzības īstenošanai un ziņošanai par iepriekš minētajiem mazināšanas un 
kompensācijas pasākumiem. 

Komisija Spānijas Karalistes valdībai pieprasa nosūtīt gada pārskatu par projekta īstenošanu 
un par visu iepriekš minēto kompensācijas pasākumu īstenošanas rezultātiem. Pirmo pārskatu 
nosūtīs tā gada beigās, kad tiek uzsākta ostas būvniecība, kā arī katru nākamo gadu.  

IX. KOMISIJAS ATZINUMS 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstītajiem argumentiem, Komisija uzskata, ka dokumentos, ko tai 
iesniegušas Spānijas vara iestādes, raksturoto Granadilas jaunās ostas projektu sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu dēļ var īstenot ar nosacījumu, ka savlaicīgi tiek īstenoti visi 
nepieciešamie kompensācijas pasākumi, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējo vienotību, 
kā noteikts VIII punktā. 

Ņemot vērā šajā dokumentā izteikto atzinumu, Komisija atzīmē, ka 

– šis atzinums ir spēkā tikai attiecībā uz šo projektu, kā noteikts dokumentos, ko 
Spānijas iestādes iesniegušas Komisijai5, un to nevar uzskatīt par piemērojamu 
jebkādai citai līdzīgai Natura 2000 teritorijas apguvei;  

                                                 
4 Saskaņā ar Biotopu direktīvas 92/43/EEK nosacījumiem un Komisijas 1996. gada 18. decembra 

Lēmumu 97/266/EK par formu, kādā sniedzama informācija par Natura 2000 ierosinātajām teritorijām, 
Spānijas iestādes Komisijai nosūtīs priekšlikumu par trim jaunām Kopienas nozīmes teritorijām, kas 
minētas B punkta i) un ii) apakšpunktā. 

5 Spānijas Karalistes Pastāvīgās pārstāvniecības 2005. gada 4. novembra vēstulē A24-15941 Komisijai 
minēts 31 dokuments (23+8). �ajos dokumentos iekļauta projekta raksturojums, tostarp galīgā projekta 
plāns, kurā iekļauti mazināšanas pasākumi. 
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– šajā atzinumā pieņemts, ka saistīto monitoringa programmu rezultāti attiecībā 
uz Natura 2000 tiks ņemti vērā tai ziņā, ka to rezultātā, ja būs nepieciešams, 
var attiecīgi labot projekta plānu vai īstenot kompensācijas un mazināšanas 
papildu pasākumus. 
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