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KOMMISSIONENS UDTALELSE 

i medfør af artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, om Kongeriget Spaniens anmodning 

vedrørende et projekt til anlæg af ny havn i Granadilla (Tenerife) 

I. RETSGRUNDLAGET 

I artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF hedder det, at alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for forvaltningen af en Natura 2000-lokalitet, men 
som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af 
virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt 
offentligheden. 

I medfør af artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF kan en plan eller et projekt, på trods af at 
virkningerne på Natura 2000-lokaliteten vurderes negativt, og fordi der ikke findes nogen 
alternativ løsning, alligevel gennemføres, hvis det kan begrundes ud fra bydende nødvendige 
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art. I dette 
tilfælde træffer medlemsstaterne alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, 
at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes, og underretter Kommissionen om, 
hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes. Er der tale om en lokalitet med en 
prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, og kan der ikke henvises til hensynet til 
menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på 
miljøet, kan projektet, efter udtalelse fra Kommissionen1, begrundes ud fra andre bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. 

II. SPANIENS ANMODNING 

Kommissionen modtog den 7. november 2005 en anmodning fra de spanske myndigheder om 
en udtalelse i medfør af artikel 6, stk. 4, i habitatdirektivet (92/43/EØF). I anmodningen 
henvises til mangelen på alternative løsninger og til bydende nødvendige hensyn til 
væsentlige samfundsinteresser. 

Den 17. november 2005 sendte De Kanariske Øers regionalregering (den regionale 
myndighed med ansvar for naturbeskyttelse) en forklarende note vedrørende et foreslået 
område af fællesskabsbetydning ved navn "Sebadales de Güigüi".  

                                                 
1 I de forskellige sprogudgaver af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, er den engelske term "opinion" 

oversat ved bl.a.: nederlandsk "advies", fransk "avis", tysk "Stellungnahme", spansk "consulta" og 
italiensk "parere". I den danske udgave er termen oversat ved "udtalelse". 
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III. PROJEKTET 

Den udtalelse, Kommissionen anmodes om, vedrører et forslag om anlæg af en ny havn i 
Granadilla, Tenerife, De Kanariske Øer. Det fremføres, at de nuværende havnefaciliteter i 
Santa Cruz er utilstrækkelige, og at der bør udvikles nye faciliteter med større kapacitet til 
imødekommelse af den forventede stigning i skibsfarten. 

Ifølge det endelige Granadilla-projekt skal der bygges en containerterminal på 650 m med et 
areal på 26 ha, en kaj på 200 m til almindeligt gods med et tilliggende areal på 5,7 ha og en 
handelshavn på 19,5 ha til råvarehandel. 

Havneanlægsarbejdet består i en 2 557 m lang hovedbølgebryder med en dybde på 55 m 
under havbunden og et opfyldningsarbejde på i alt 786 000 m2 med anvendelse af 12 mio. m3 
fyldmateriale. 

I tilknytning til den nye havn vil der være et arealtilliggende på 12,4 ha til udvikling af 
logistiske aktiviteter og et areal på 15 ha til bygning af et naturgasanlæg. 

IV. NATURA 2000-NETTET 

De involverede Natura 2000-områder er "Sebadales del Sur de Tenerife" (ES7020116) og 
"Montaña Roja" (ES7020049). Disse områder er udpeget som områder af 
fællesskabsbetydning (SCI) af de spanske myndigheder og er omfattet af Kommissionens 
beslutning af 28. december 2001, som i medfør af Rådets direktiv 92/43/EØF opstiller listen 
over områder af fællesskabsbetydning for den Makaronesiske biogeografiske region.  

Området "Sebadales del Sur de Tenerife" på De Kanariske Øer er hjemsted for naturtypen 
"1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand" (opført i habitatdirektivets 
bilag I) og for en naturtype, der er nødvendig til bevaring af den prioriterede art *Caretta 
caretta2

 (karetteskildpadden). Området "Montaña Roja" er hjemsted for en prioriteret 
naturtype "2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)". 

Herudover berører projektet også arten Atractylis preauxiana (en planteart, der er endemisk 
på De Kanariske Øer) og den prioriterede art Caretta caretta, der er opført i habitatdirektivets 
bilag II og IV. 

V. BESKRIVELSE OG VURDERING AF VIRKNINGERNE AF HAVNEANLÆGSARBEJDET PÅ 
NATURA 2000-OMRÅDERNE 

De forventede virkninger af bygningen af den nye havn i Granadilla var beskrevet i de 
spanske myndigheders miljøvurdering og i andre supplerende undersøgelser, som 
Kommissionen fik tilsendt mellem 2003 og 2005.  

Offentligheden blev informeret om et første projekt og miljøvurderingen heraf (spansk 
statstidende af 19. januar 2000). Erklæringen om miljøvirkningerne blev offentliggjort den 26. 
februar 2003. De forskellige synspunkter og kommentarer førte til, at det oprindelige projekt 
blev revideret (reduceret), og et endeligt projekt blev udarbejdet. 

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

Karettschildkröte 
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Den vigtigste miljøvirkning af bygningen af den nye havn vil bestå i, at de naturlige mønstre 
for sandets transport og sedimentering forstyrres. Under naturlige forhold transporteres 
bundsandet nær ved kysten gradvist fra nordøst mod sydvest som følge af de fremherskende 
havstrømme. Havneprojektet vil afbryde denne naturlige sandtransport, og dette vil igen 
resultere i erosion af havbunden længere ned ad kysten. De spanske myndigheder anslår 
denne erosionseffekt til mellem 0 og 50 000 m3/år. Med denne erosion følger en delvis 
ødelæggelse af naturtyper i de ovennævnte områder af fællesskabsbetydning "Sebadales del 
Sur de Tenerife" (ES7020116) og "Montaña Roja" (ES7020049), som ligger nedenstrøms for 
projektet. 

For at afbøde de forventede virkninger af denne afbrydelse i sandtransporten i kystvandet har 
de spanske myndigheder foreslået en nord-sydlig omledning af sandet uden om Granadilla-
havnen. Ifølge forslaget skal der installeres pumpeanlæg og dertil hørende rørledninger til 
transport af sandsedimenterne fra nordsiden af den nye havn til sydsiden af havnen. 
Elektricitet til drift af systemet skal komme fra vindmøller, der skal opføres i projektområdet. 
Efter Kommissionens mening er de spanske myndigheders tilsagn om bygning af et passende 
dimensioneret system til omledning af sandet en væsentlig del af havneprojektet. 

Til imødekommelse af de alvorlige betænkeligheder ved de virkninger, skibsankre vil få på de 
følsomme naturtyper, indeholder de spanske myndigheders ministerdekret nr. 3777/2005 af 
18. november 20053 forbud mod opankring af skibe i området af fællesskabsbetydning 
"Sebadales del sur de Tenerife" (SCI ES7020116). Formålet med denne bestemmelse er at 
undgå de negative virkninger, som ankrenes og ankerkædernes bevægelser vil få for de 
sandholdige naturtyper i dette område af fællesskabsbetydning. Disse bevægelser ville erodere 
havbunden og dermed ødelægge naturtyper i området. Skule havnen blive en realitet, ville der 
blive tale om omfattende ødelæggelser.  

VI. ALTERNATIVE LØSNINGER  

Til trods for myndighedernes planer om afbødende foranstaltninger viser miljøvurderingen, at 
projektet stadig kan ventes at få væsentlige virkninger for vigtige områder og prioriterede 
arter som beskrevet i afsnit IV. Under disse omstændigheder har myndighederne pligt til at 
vurdere mulige alternativer til projektet. De spanske myndigheder har undersøgt flere 
alternative løsninger, herunder muligheden for ikke at udvikle yderligere havnekapacitet 
("nulløsning") og muligheden for at udbygge den nuværende havn i Santa Cruz. 

Kommissionen har gennemgået alle de foreliggende oplysninger om de alternative løsninger. 
Herunder oplysninger, der er forelagt i forbindelse med klager til Kommissionen. Hvad 
"nulløsningen" angår, konkluderer Kommissionen, at de nuværende havnefaciliteter ikke er 
tilstrækkelige til at håndtere den forventede stigning i skibsfarten, og at der af hensyn til øens 
økonomiske udvikling er behov for yderligere faciliteter og større havnekapacitet.  

– Med hensyn til de alternativer, der indebærer udbygning af de nuværende havnefaciliteter i 
Santa Cruz, mener Kommissionen, at de spanske myndigheder har givet fyldestgørende 
grunde til at afvise denne mulighed, bl.a.: 

                                                 
3 Spansk statstidende nr. 289 af 3.12.2005. 
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– det (udbygningen af de nuværende havnefaciliteter) ville have negative konsekvenser for 
beboerne i Santa Cruz de Tenerife, både under bygningen og når den udbyggede havn 
bliver operationel 

– der ville ikke være noget stenbrud i nærheden, hvilket ville skabe problemer under 
anlægsarbejdet 

– der ville ikke være tilstrækkelige jordarealer i nærheden til udvikling af de tilhørende 
industri- og logistikstøttefaciliteter  

– den nuværende uligevægt i øens transportsystem, hvad angår transporten fra nord mod syd, 
ville forværres 

– det ville stille sig i vejen for planen om udvikling af en naturgasterminal på øen, som ville 
give den lokale økonomi adgang til flere energikilder. Da den nuværende havn ligger tæt 
ved byen Santa Cruz, ville det ikke være muligt at opføre en sådan terminal på dette sted. 

Med hensyn til muligheden for at bygge den nye havn andre steder end i Granadilla har 
Kommissionen vurderet myndighedernes anskuelse, hvorefter Granadilla er det eneste egnede 
sted. Til grund for denne anskuelse ligger forskellige tekniske faktorer, som skal tages i 
betragtning ved placering af en ny havn, bl.a. havbundens dybde ved kysten, tilstedeværelsen 
af et stenbrud tilstrækkelig tæt ved anlægsområdet, adgangen til frie jordarealer til 
godshåndtering og logistiske operationer, passende transportforbindelser til oplandet og 
havnens beliggenhed i forhold til dens brugere. 

Som konklusion accepterer Kommissionen, at øen har behov for bedre havnefaciliteter og 
større havnekapacitet. Kommissionen erkender, at de spanske myndigheder har foretaget en 
evaluering af de mulige alternative løsninger i overensstemmelse med habitatdirektivets 
artikel 6, stk. 4, og accepterer - på grundlag af en vurdering af de foreliggende oplysninger 
foretaget af Kommissionens tjenestegrene - konklusionerne af de spanske myndigheders 
evaluering.  

VII. BYDENDE NØDVENDIGE HENSYN TIL VÆSENTLIGE SAMFUNDSINTERESSER 

På trods af de ovenfor beskrevne oplysninger og argumenter, forbliver det en kendsgerning, at 
Granadilla-havneprojektet ventes at få en væsentlig negativ indvirkning på en prioriteret art 
og dennes levested og på en prioriteret naturtype, jf. habitatdirektivet. Da hovedformålet med 
projektet ikke er at forbedre menneskers sundhed eller den offentlige sikkerhed, og da det 
heller ikke ventes at få gavnlige virkninger på miljøet, bør begrundelsen for projektet baseres 
på "andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser". Kommissionen bør 
derfor afgive udtalelse om disse aspekter (habitatdirektivets artikel 6, stk. 4). 

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået alle de foreliggende oplysninger. De har også 
søgt rådgivning hos uafhængige eksterne organer, hvad angår de bydende nødvendige hensyn 
til væsentlige samfundsinteresser, som de spanske myndigheder har gjort gældende. 

Da Tenerife er en ø, accepterer Kommissionen, at den er stærkt afhængig af skibsfart og af et 
effektivt havnesystem. Øens vigtigste havn, som ligger i hovedbyen Santa Cruz, er imidlertid 
overbelastet, navnlig som følge af containertrafikken, der ventes at stige betydeligt. Den 
foreslåede havn i Granadilla ville betyde større kapacitet for den kommende stigning i 
containertrafikken, styrtgodstrafikken og den almindelige godstrafik på øen og samtidig lette 
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presset på den nuværende havn i Santa Cruz. Den nye havn ventes at få en solid omsætning 
og vil også give øen mulighed for at tiltrække international containeromladningstrafik. 

I lyset af konklusionerne i afsnit VI og under hensyntagen til betragtningerne ovenfor 
erkender Kommissionen, at der er et veldokumenteret behov for at øge og udvikle 
havnekapaciteten for at fremme den økonomiske og sociale udvikling på øen Tenerife og den 
omgivende region. Kommissionen accepterer derfor de spanske myndigheders argumenter, 
hvorefter projektet bør gennemføres på grund af bydende nødvendige hensyn, men stiller som 
betingelse, at der sørges for passende kompensationsforanstaltninger. 

VIII. FORESLÅEDE KOMPENSATIONSFORANSTALTNINGER 

Der er foreslået en række kompensationsforanstaltninger til udligning af virkningerne af 
projektet for den prioriterede art af fællesskabsbetydning Caretta caretta, den prioriterede 
naturtype "Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)" og Natura 
2000-områderne "Sebadales del Sur de Tenerife" og "Montaña Roja". 

A. Generelle betragtninger 

For at sikre, at Granadilla-havnen bygges og forvaltes på en miljøvenlig måde, vil der blive 
oprettet en uafhængig og permanent stiftelse, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Stiftelsen vil 
have til opgave at overvåge tilstanden og udviklingen i den lokale biodiversitet og sikre, at 
afbødnings- og kompensationsforanstaltningerne gennemføres korrekt. Myndighederne har 
forelagt Kommissionen deres godkendelse af vedtægterne for stiftelsen. Kommissionen 
mærker sig de forklarende oplysninger i brevet fra de spanske myndigheder af 8. maj 2006, 
hvoraf det fremgår, at stiftelsens vedtægter er blevet ændret for at sikre dens institutionelle 
uafhængighed. Eventuelle fremtidige ændringer i stiftelsens vedtægter vil ikke kunne 
indskrænke dens uafhængighed, dens beføjelser og dens karakter af permanent organ. 
Eventuelle ændringer i vedtægterne meddeles Kommissionen direkte. 

B. Forhold, der specifikt vedrører virkningerne for arterne og områdernes integritet 

i. Virkninger for populationerne af arten Atractilys preauxiana, der er opført i 
bilag II og IV til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter. 

– Udpegning af et nyt område af fællesskabsbetydning til beskyttelse af de 
populationer, der er påvist i Granadillas industriområde. Dette nye 
område af fællesskabsbetydning (SCI) skal dække i alt 0,93 ha. 
Herudover foreslås det, at dette område skal tjene som donor til 
genoprettelse af de sydlige områder, hvor subpopulationerne af denne art 
er forsvundet (genudsætning af arten i SCI "Montaña Roja") 

ii. Virkninger for naturtypen af fællesskabsbetydning 1110 "Sandbanker med 
lavvandet vedvarende dække af havvand" i SCI "Sebadales del Sur" 

– Udpegning af to nye områder af fællesskabsbetydning med sandbanker 
med lavvandet vedvarende dække af havvand (naturtype 1110): 
Antequera (øen Tenerife), i alt 272,61 ha; og Güi Güi (øen Gran 
Canaria), i alt 7 219,74 ha. 
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iii. Virkninger for Caretta caretta 

– Eventuelle virkninger for den prioriterede art Caretta caretta som følge 
af belastning af en naturtype, der er nødvendig til artens bevaring, skal 
der kompenseres for gennem de ovennævnte foranstaltninger. 

– Ud over de ovennævnte kompensationsforanstaltninger vil stiftelsen 
udarbejde og gennemføre et overvågningsprogram for at vurdere 
bestandens bevaringsstatus på De Kanariske Øer, i overensstemmelse 
med habitatdirektivets artikel 11. Stiftelsen vil tage hensyn til metoderne 
og konklusionerne af LIFE projekt B4-3200/97/247, når den udarbejder 
overvågningsprogrammet. 

iv. Virkninger for SCI ES7020049 "Montaña Roja" 

– Gennemførelse af genoprettelsesprojekt for SCI "Montaña Roja" til 
genoprettelse af en gunstig bevaringsstatus. Denne foranstaltning vil 
forbedre bevaringsstatusen og give mulighed for en betydelig forøgelse 
af arealet med naturtypen "stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
(grå klit og grønsværklit)" i området. 

I betragtning af de virkninger, bygningen af den nye havn i Granadilla kan ventes at få for 
den prioriterede art Caretta caretta og for den prioriterede naturtype "Stabile kystklitter med 
urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)", og i betragtning af de forventede resultater af 
de planlagte kompensationsforanstaltninger i det program for kompensationsforanstaltninger, 
den kompetente myndighed har udarbejdet, kan det efter Kommissionens mening konkluderes, 
at projektet ikke i væsentlig grad vil påvirke den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet 
på lang sigt.  

Kommissionen anser de kompensationsforanstaltninger, der foreslås i projektet, for 
fyldestgørende, såfremt de gennemføres rettidigt. I denne sammenhæng anses det for 
nødvendigt, at kompensationsforanstaltningerne under punkt A, B.i og B.ii afsluttes, inden 
anlægsarbejdet påbegyndes4. Herudover skal foranstaltningerne under B.iii og B.iv 
iværksættes, inden anlægsarbejdet påbegyndes, og gennemføres efter en tidsplan, som 
stiftelsen nævnt i punkt A har godkendt.  

Kommissionen mærker sig, at de spanske myndigheder forpligter sig til at sørge for 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til, at de ovennævnte afbødings- og 
kompensationsforanstaltninger kan overvåges, gennemføres og rapporteres på korrekt vis. 

Kommissionen anmoder Kongeriget Spaniens regering om at fremsende årlige rapporter om 
gennemførelsen af projektet og om resultaterne af gennemførelsen af alle de ovennævnte 
kompensationsforanstaltninger. Den første rapport sendes ved udgangen af det år, hvor 
anlægsarbejdet iværksættes, og derefter årligt.  

                                                 
4 De spanske myndigheder vil sende Kommissionen deres forslag til tre nye områder af 

fællesskabsbetydning som anført i punkt B.i og B.ii, i overensstemmelse med habitatdirektivet og 
Kommissionens beslutning 97/266/EF af 18. december 1996 om en formular for oplysninger 
vedrørende foreslåede Natura 2000-lokaliteter. 
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IX. KOMMISSIONENS UDTALELSE 

På grundlag af de ovenfor anførte argumenter mener Kommissionen, at projektet for bygning 
af en ny havn i Granadilla, som beskrevet i de dokumenter, de spanske myndigheder har 
forelagt Kommissionen, kan gennemføres ud fra hensynet til væsentlige samfundsinteresser, 
forudsat at Spanien rettidigt træffer alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at 
sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 bevares. 

Hvad angår udtalelsen i dette dokument, bemærker Kommissionen følgende: 

– denne udtalelse gælder kun for dette projekt, som beskrevet i de dokumenter, 
de spanske myndigheder har tilsendt Kommissionen5, og kan ikke finde 
anvendelse på andre lignende projekter i et Natura 2000-område  

– med denne udtalelse forudsættes det, at resultaterne af ledsagende Natura 
2000-overvågningsprogrammer tages i betragtning og om nødvendigt fører til, 
at der foretages passende ændringer i projektets udformning eller træffes 
yderligere kompensationsforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger. 

                                                 
5 31 dokumenter (23+8) er omtalt i brev A24-15941 af 4. november 2005 fra Kongeriget Spaniens Faste 

Repræsentation til Kommissionen. Disse dokumenter indeholder projektbeskrivelsen, herunder den 
endelige udformning og de tilhørende afbødningsforanstaltninger. 


	I. RETSGRUNDLAGET
	II. SPANIENS ANMODNING
	III. PROJEKTET
	IV. NATURA 2000-NETTET
	V. BESKRIVELSE OG VURDERING AF VIRKNINGERNE AF HAVNEANLÆGSARBEJDET PÅ NATURA 2000-OMRÅDERNE
	VI. ALTERNATIVE LØSNINGER
	VII. BYDENDE NØDVENDIGE HENSYN TIL VÆSENTLIGE SAMFUNDSINTERESSER
	VIII. FORESLÅEDE KOMPENSATIONSFORANSTALTNINGER
	IX. KOMMISSIONENS UDTALELSE

