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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 εδάφιο 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας, σχετικά µε την “Αίτηση του Βασιλείου της Ισπανίας για το έργο 
κατασκευής του νέου λιµένα της Granadilla (Τενερίφη)” 

I. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει ότι κάθε σχέδιο ή έργο, µη άµεσα 
συνδεόµενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση τόπου (περιοχής) του δικτύου Natura 2000, το 
οποίο όµως είναι δυνατόν να επηρεάζει σηµαντικά τον εν λόγω τόπο, καθαυτό ή από κοινού 
µε άλλα σχέδια ή έργα, εκτιµάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 
λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συµπερασµάτων της 
εκτίµησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουµένης της περίπτωσης των διατάξεων της 
παραγράφου 4, οι αρµόδιες εθνικές αρχές συµφωνούν για το οικείο σχέδιο ή έργο µόνο αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του συγκεκριµένου τόπου και 
ενδεχοµένως, αφού εκφραστεί πρώτα η δηµόσια γνώµη. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σχέδιο µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων σε τόπο 
του Natura 2000, ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, για επιτακτικούς λόγους σηµαντικού 
δηµόσιου συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων κοινωνικής ή οικονοµικής 
φύσεως. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο αντισταθµιστικό 
µέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το 
κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα αντισταθµιστικά µέτρα που έλαβε. 
Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται φιλοξενεί τύπο φυσικού οικοτόπου (ενδιαιτήµατος) 
προτεραιότητας ή/και είδος προτεραιότητας, και εάν δεν είναι δυνατόν να προβληθούν 
επιχειρήµατα που σχετίζονται µε την υγεία του ανθρώπου, τη δηµόσια ασφάλεια ή τυχόν 
θετικές συνέπειες πρωταρχικής σηµασίας για το περιβάλλον, το έργο δύναται να 
αιτιολογηθεί, κατόπιν γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής1 γι’ άλλους επιτακτικούς λόγους 
σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος. 

II. Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

Στις 7 Νοεµβρίου 2005, η Επιτροπή έλαβε αίτηση των ισπανικών αρχών για γνωµοδότηση 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας περί οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) 92/43/ΕΟΚ 
σχετικά µε τη απουσία εναλλακτικών λύσεων και στην οποία επικαλείται επιτακτικούς 
λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος. 

                                                 
1 Σε διαφορετικές γλωσσικές αποδόσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας περί οικοτόπων 

(ενδιαιτηµάτων) χρησιµοποιούνται διαφορετικοί όροι για τη λέξη “γνωµοδότηση”: το ολλανδικό 
κείµενο χρησιµοποιεί τη λέξη “advies”, το γαλλικό τη λέξη “avis”, το γερµανικό “Stellungnahme”, το 
ισπανικό “consulta” και το ιταλικό “parere”. Ο όρος “γνωµοδότηση” θα διατηρηθεί στο ανά χείρας 
κείµενο. 
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Στις 17 Νοεµβρίου 2005, η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων (Περιφερειακή 
διοίκηση υπεύθυνη για τη διατήρηση της φύσεως) διαβίβασε διευκρινιστικό σηµείωµα 
σχετικό µε τον προτεινόµενο τόπο κοινοτικής σηµασίας “Sebadales de Güigüi”. 

III. ΤΟ ΕΡΓΟ 

Η γνωµοδότηση που ζητήθηκε από την Επιτροπή αφορά πρόταση κατασκευής νέου λιµένα 
στην Granadilla, Τενερίφη, Κανάριοι Νήσοι. Ως επιχείρηµα προβάλλεται η ανεπάρκεια των 
υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων της Santa Cruz και η ανάγκη κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων µε αυξηµένη χωρητικότητα, ώστε να ανταποκριθούν στην προβλεπόµενη 
αύξηση των θαλάσσιων µεταφορών. 

Το οριστικό σχέδιο για το λιµένα Granadilla προβλέπει την κατασκευή τερµατικού σταθµού 
εµπορευµατοκιβωτίων 650 m σε έκταση 26 ha, προκυµαία 200 m για τις γενικής φύσεως 
εµπορεύµατα, µε προσάρτηµα εκτάσεως 5,7 ha και εµπορικό λιµάνι 19,5 ha για τη διακίνηση 
των πρώτων υλών. 

Τα λιµενικά έργα συνίστανται σε κύριο κυµατοθραύστη µήκους 2.557 m ο οποίος φθάνει σε 
βάθος -55 m και συνολική επιχωµάτωση έκτασης 786.000 m2 µε τη 12 εκατοµ. m3 µπάζα. 

Ο νέος λιµένας θα διαθέτει παρακείµενη χερσαία έκταση 12,4 ha για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων οργανωτικής υποστήριξης, καθώς και περιοχή 15 ha για την εγκατάσταση 
µονάδας φυσικού αερίου. 

IV. ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 

Οι εµπλεκόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι οι “Sebadales del Sur de Tenerife” 
(ES7020116) και “Montaña Roja” (ES7020049). Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις 
ισπανικές αρχές ως τόποι κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) και υπήχθησαν στην απόφαση της 
Επιτροπής της 28ης ∆εκεµβρίου 2001, η οποία καθορίζει τους τόπους κοινοτικής σηµασίας 
για τη βιογεωγραφική Μακαρονησιακή περιοχή, σύµφωνα µε την οδηγία του Συµβουλίου 
92/43/ΕΟΚ. 

Η περιοχή “Sebadales del Sur de Tenerife” αποτελεί µία από τις περιοχές των Καναρίων 
Νήσων που φιλοξενεί τον τύπο ενδιαιτήµατος (οικοτόπου) “1110 Αµµοσύρτεις που 
καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερού µικρού βάθους” (εγγεγραµµένο στο Παράρτηµα I 
της οδηγίας του Συµβουλίου 92/43/ΕΟΚ) καθώς και οικότοπο (ενδιαίτηµα) που είναι 
απαραίτητος για τη διατήρηση του είδους προτεραιότητας *Caretta caretta2 (οµώνυµη 
θαλάσσια χελώνα). Η περιοχή “Montaña Roja” αποτελεί µία από τις περιοχές που φιλοξενεί 
τύπο οικοτόπου (ενδιαιτήµατος) προτεραιότητας - “2130*Σταθερές παράκτιες θίνες µε ποώδη 
βλάστηση (γκρίζες θίνες”). 

Επιπλέον, το είδος Atractylis preauxiana (φυτικό είδος που ενδηµεί στις Καναρίους Νήσους) 
και το είδος προτεραιότητας Caretta caretta, το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα II και 
IV της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα), επηρεάζονται, επίσης, από το έργο. 

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

Karettschildkröte 
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V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις της κατασκευής του νέου λιµένα της Granadilla περιγράφηκαν 
στην εκτίµηση (µελέτη) περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην οποία προέβησαν οι ισπανικές 
αρχές, καθώς και σε άλλες, συµπληρωµατικές, µελέτες, που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή 
στο διάστηµα 2003 - 2005. 

Ένα πρώτο έργο, καθώς και η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεών του, υπεβλήθησαν ήδη 
σε διαδικασία δηµόσιου διαλόγου (Ισπανική Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 19ης 
Ιανουαρίου 2000). Η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δηµοσιεύθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 2003. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη ορισµένες από τις διαφορετικές γνώµες 
και παρατηρήσεις, το αρχικό σχέδιο αναθεωρήθηκε (περιορίσθηκε) και καταρτίστηκε τελικό 
σχέδιο. 

Οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του νέου λιµένα θα είναι αποτέλεσµα της 
διατάραξης των φυσικών ροών αποµάκρυνσης και εναπόθεσης άµµου. Υπό κανονικές 
συνθήκες, η υποθαλάσσια άµµος που καλύπτει τον βυθό κοντά στην ακτή, µετακινείται 
σταδιακά από ΒΑ προς Ν∆, λόγω του κυρίου ρεύµατος. Το λιµενικό έργο θα διαταράξει τη 
αυτή τη φυσική ροή της άµµου και το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, θα έχει ως αποτέλεσµα 
τη διάβρωση του θαλάσσιου βυθού κατά µήκος της ακτής. Οι ισπανικές αρχές υπολογίζουν 
το αποτέλεσµα της διάβρωσης σε 0 έως 50.000 m3/έτος. Η διάβρωση αυτή συνεπάγεται την 
µερική καταστροφή ενδιαιτηµάτων (οικοτόπων) στους προαναφερθέντες τόπους κοινοτικής 
σηµασίας “Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) και “Montaña Roja” (ES7020049), οι 
οποίες βρίσκονται κατάντη. 

Προκειµένου να µετριασθούν οι αναµενόµενες επιπτώσεις από τη διατάραξη της µετατόπισης 
της άµµου στα παράκτια ύδατα, οι ισπανικές αρχές πρότειναν “βόρεια-νότια παροχέτευση 
άµµου στο λιµένα Granadilla”. Η πρόταση αυτή προβλέπει την αφαίρεση, µε τη βοήθεια 
εξοπλισµού άντλησης και αγωγών, όλης της άµµου που εναποτίθεται στη βόρεια πλευρά του 
νέου λιµένα και τη διοχέτευσή της στο νοτιότερο τµήµα του λιµένα. Ανεµόµυλοι που θα 
κατασκευαστούν στην περιοχή του έργου θα παράγουν την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για 
τη λειτουργία του συστήµατος. Η Επιτροπή θεωρεί ως αναπόσπαστο τµήµα του λιµενικού 
έργου τη δέσµευση των ισπανικών αρχών για την δηµιουργία µιας καταλλήλων διαστάσεων 
παροχέτευσης άµµου βορείως-νοτίως. 

Προκειµένου να ανταποκριθεί σε σηµαντικές ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις των 
αγκυρών των πλοίων σε ευαίσθητα ενδιαιτήµατα (οικοτόπους), η υπουργική απόφαση των 
ισπανικών αρχών 3777/2005, 18 Νοεµβρίου 20053 απαγορεύει την αγκυροβολία σκαφών 
στον τόπο κοινοτικής σηµασίας “Sebadales del Sur de Tenerife” (ΤΚΣ/SCI ES7020116). Το 
µέτρο αυτό αποβλέπει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων από την µετατόπιση 
αγκυρών και των αλυσίδων τους σε αµµώδη ενδιαιτήµατα που υπάρχουν στον εν λόγω τόπο 
κοινοτικής σηµασίας. Οι µετατοπίσεις των αγκυρών θα προκαλούσαν διάβρωση του βυθού, 
καταστρέφοντας ενδιαιτήµατα που φιλοξενεί η εν λόγω τοποθεσία, γεγονός που θα 
συνιστούσε σηµαντική διατάραξη όταν θα άρχιζε µελλοντικά η λειτουργία του λιµένα. 

                                                 
3 ΕΕ 289 της 3/12/2005 
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VI. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Από τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρά τα µέτρα άµβλυνσής τους που 
προβλέπουν οι αρχές, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το έργο ενδέχεται, παρά ταύτα, να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις σε σηµαντικές περιοχές και είδη προτεραιότητας, όπως περιγράφεται 
στο Τµήµα IV και, εποµένως, καλούνται οι αρχές να αξιολογήσουν ενδεχόµενες 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το έργο. Οι ισπανικές αρχές έχουν µελετήσει σειρά 
εναλλακτικών λύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής της µη αύξησης της 
χωρητικότητας του λιµένα (“επιλογή µηδέν”) καθώς και της περαιτέρω επέκτασης και 
ανάπτυξης του υφιστάµενου λιµένα της Santa Cruz. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν αναλύσει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που αφορούν 
τις εναλλακτικές λύσεις, µεταξύ αυτών και τις πληροφορίες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
των καταγγελιών µε αποδέκτη την Επιτροπή. Όσον αφορά την “επιλογή µηδέν”, το 
συµπέρασµα των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι ότι οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις 
δεν θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν την αναµενόµενη αύξηση των θαλάσσιων 
µεταφορών και ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων και η αύξηση της 
χωρητικότητας του λιµένα, προκειµένου να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη του νησιού. 

Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις που συνεπάγονται την επέκταση των υφιστάµενων 
λιµενικών εγκαταστάσεων στη Santa Cruz, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι οι 
ισπανικές αρχές αιτιολόγησαν επαρκώς την απόρριψη των επιλογών αυτών, δεδοµένου ότι: 

– Θα είχε (η επέκταση των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων) αρνητικό αντίκτυπο 
στους κατοίκους της Santa Cruz de Tenerife, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την 
λειτουργία του διευρυµένου λιµένα· 

– ∆εν θα υπήρχε λατοµείο στα πέριξ, δηµιουργώντας, κατά συνέπεια, προβλήµατα κατά την 
κατασκευή· 

– ∆εν θα υπήρχε η αναγκαία γη για να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις βιοµηχανικές και 
οργανωτικής υποστήριξης στις παρακείµενες περιοχές· 

– Θα επιδεινωνόταν περαιτέρω η έλλειψη ισορροπίας στο νησιωτικό σύστηµα µεταφορών 
µεταξύ Βορρά και Νότου· 

– Θα υποθήκευε το σχέδιο ανάπτυξης τερµατικού σταθµού αποθήκευσης φυσικού αερίου 
στο νησί, µε το οποίο θα επιτυγχανόταν η διαφοροποίηση του διαθέσιµου στην τοπική 
οικονοµία ενεργειακού µίγµατος. Λόγω της εγγύτητας του υφιστάµενου λιµένα στην πόλη 
της Santa Cruz, δεν θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων στην τοποθεσία 
αυτή. 

Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις της επιλογής της Granadilla ως τόπου κατασκευής του 
νέου λιµένα, η Επιτροπή αξιολόγησε τη γνώµη των αρχών, σύµφωνα µε την οποία η 
Granadilla είναι ο µόνος κατάλληλος τόπος κατασκευής του νέου λιµένα στην Τενερίφη. Η 
γνώµη αυτή στηρίζεται σε διάφορα τεχνικά κριτήρια τα οποία πρέπει να συνεκτιµώνται κατά 
την επιλογή του τόπου κατασκευής νέων λιµένων. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται 
παράγοντες όπως το βάθος του βυθού στην παραλία, η παρουσία, ή µη, λατοµείου αρκετά 
κοντά στην υπό µελέτη τοποθεσία, η ύπαρξη ελεύθερης παρακείµενης έκτασης για τις 
εργασίες διακίνησης και οργανωτικής υποστήριξης, η επάρκεια των συνδέσεων µεταφοράς µε 
την ενδοχώρα και η εγγύτητα των χρηστών του λιµένα. 
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Εν κατακλείδι, η Επιτροπή δέχεται την ανάγκη βελτίωσης των λιµενικών εγκαταστάσεων και 
αύξησης της λιµενικής χωρητικότητας στο νησί. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ισπανικές αρχές 
προέβησαν σε αξιολόγηση των δυνατών εναλλακτικών λύσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας περί οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) και, µετά από 
αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, δέχεται τα 
συµπεράσµατα της εν λόγω αξιολόγησης. 

VII. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Παρά τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα που σκιαγραφήθηκαν στα προηγηθέντα τµήµατα, 
εξακολουθεί να ισχύει ότι το σχέδιο κατασκευής λιµένα στη Granadilla αναµένεται να έχει 
σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε είδος προτεραιότητας και στο ενδιαίτηµά του, καθώς και 
σε ενδιαίτηµα προτεραιότητας που υπάγεται στην οδηγία περί ενδιαιτηµάτων (οικοτόπων). 
∆εδοµένου ότι ο κύριος στόχος του σχεδίου δεν αφορά βελτιώσεις σε σχέση µε την υγεία του 
ανθρώπου ή τη δηµόσια ασφάλεια, ούτε αναµένεται να έχει επωφελή αποτελέσµατα 
πρωταρχικής σηµασίας για το περιβάλλον, η αιτιολόγηση των έργων πρέπει να στηρίζεται 
στους “άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος” και η Επιτροπή 
οφείλει να γνωµοδοτήσει επ’ αυτών (άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας περί οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων)). 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν όλες τις πληροφορίες που διέθεταν. Επίσης, 
συνεκτίµησαν τη γνώµη ανεξάρτητων εξωτερικών φορέων όσον αφορά τους επιτακτικούς 
λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος που προέβαλαν οι ισπανικές αρχές. 

Η Επιτροπή δέχεται ότι, όντας νησί, η Τενερίφη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 
θαλάσσιες µεταφορές και από αποδοτικό λιµενικό σύστηµα. Ωστόσο, ο κύριος λιµένας, που 
σήµερα βρίσκεται στην πρωτεύουσα, Santa Cruz, υφίσταται ολοένα και µεγαλύτερη 
συµφόρηση, ιδίως όσον αφορά τις µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων, οι οποίες αναµένεται να 
αυξηθούν σηµαντικά. Ο προτεινόµενος λιµένας της Granadilla θα αυξήσει την χωρητικότητα 
που απαιτείται προκειµένου να καλυφθεί η µελλοντική αύξηση της µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων, ξηρού φορτίου χύδην και γενικού φορτίου στο νησί, παράλληλα µε 
την αποσυµφόρηση του υφιστάµενου λιµένα της Santa Cruz. Ο νέος λιµένας αναµένεται να 
έχει ικανοποιητικές οικονοµικές αποδόσεις και να προσφέρει στο νησί προοπτικές 
προσέλκυσης διεθνούς µεταφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων. 

Υπό το πρίσµα των συµπερασµάτων του τµήµατος VI και συνεκτιµώντας τους ανωτέρω 
παράγοντες, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει αποδεδειγµένη ανάγκη αύξησης και 
ανάπτυξης της λιµενικής χωρητικότητας, προκειµένου να προαχθεί η οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη στο νησί της Τενερίφης και στη γύρω περιφέρεια. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δέχεται 
τα επιχειρήµατα των ισπανικών αρχών, σύµφωνα µε τα οποία υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι 
σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, υπό την προϋπόθεση 
της λήψης των κατάλληλων αντισταθµιστικών µέτρων. 

VIII. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Προκειµένου να αντισταθµιστούν οι αναµενόµενες επιπτώσεις του έργου στο είδος 
προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος Caretta caretta, το φυσικό ενδιαίτηµα (οικότοπος) 
προτεραιότητας “Σταθερές παράκτιες θίνες µε ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)” και στους 
τόπους του δικτύου Natura 2000 “Sebadales del Sur de Tenerife” και “Montaña Roja”, 
προτάθηκε σειρά αναγκαίων αντισταθµιστικών µέτρων: 
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A. Γενικές σκέψεις 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι για την κατασκευή και τη διαχείριση του λιµένα της 
Granadilla θα συνεκτιµηθούν περιβαλλοντικές παράµετροι, θα δηµιουργηθεί ανεξάρτητος και 
µόνιµος φορέας πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Ο ρόλος του εν λόγω 
φορέα θα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης και των τάσεων της τοπικής 
βιοποικιλότητας, καθώς και η λήψη κατάλληλων µέτρων άµβλυνσης και αντιστάθµισης. Οι 
αρχές έχουν υποβάλει τη δήλωση έγκρισης του εσωτερικού κανονισµού για τη σύσταση του 
φορέα. Η Επιτροπή σηµειώνει τις διευκρινίσεις των ισπανικών αρχών, στην επιστολή τους 
της 8ης Μαΐου 2006, σύµφωνα µε τις οποίες ο εσωτερικός κανονισµός του φορέα 
τροποποιήθηκε προκειµένου να διασφαλιστεί η θεσµική ανεξαρτησία του. Οι ενδεχόµενες 
µελλοντικές τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισµού του φορέα δεν θα µειώσουν την 
ανεξαρτησία του, ούτε τις αρµοδιότητές του, αλλά ούτε και τη µονιµότητά του. Κάθε 
τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού θα κοινοποιείται απευθείας στην Επιτροπή. 

B. Παράγοντες που συνδέονται ειδικότερα µε τις επιπτώσεις στο είδος και στην ακεραιότητα 
των τόπων (περιοχών) 

i. Επιπτώσεις στους πληθυσµούς του είδους Atractilys preauxiana που είναι 
εγγεγραµµένος στα Παραρτήµατα II και IV της οδηγίας του Συµβουλίου 
92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

– Καθορισµός νέου τόπου κοινοτικής σηµασίας για την προστασία των 
πληθυσµών που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του βιοµηχανικού 
πάρκου της Granadilla. Η συνολική έκταση του νέου τόπου κοινοτικής 
σηµασίας (ΤΚΣ) θα ανέλθει σε 0,93 εκτάρια. Επιπλέον, προτείνεται η εν 
λόγω περιοχή να διαδραµατίσει ρόλο δότη για την αποκατάσταση των 
νότιων περιοχών, εκεί όπου έχουν εξαφανιστεί οι υπο-πληθυσµοί 
(επανεισαγωγή ειδών στον ΤΚΣ “Montaña Roja”) 

ii. Επιπτώσεις στον φυσικό οικότοπο (ενδιαίτηµα) κοινοτικού ενδιαφέροντος 
1110 “Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό µικρού 
βάθους” στον ΤΚΣ “Sebadales del Sur” 

– Καθορισµός δύο νέων τόπων κοινοτικής σηµασίας που φιλοξενούν 
περιοχές αµµοσύρτεων που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό 
µικρού βάθους (τύπος ενδιαιτήµατος (οικοτόπου) 1110): Antequera 
(νήσος Τενερίφη), συνολικής έκτασης 272,61 ha και Güi Güi (νήσος 
Gran Canaria), συνολικής έκτασης 7.219,74 ha. 

iii. Επιπτώσεις στη χελώνα Caretta caretta 

– Οι τυχόν επιπτώσεις στο είδος προτεραιότητας Caretta caretta, λόγω των 
συνεπειών στο ενδιαίτηµα που απαιτείται για τη διατήρησή του, θα 
αντισταθµιστεί µέσω των προαναφερθέντων µέτρων. 

– Πέραν των ανωτέρω αντισταθµιστικών µέτρων, ο φορέας θα καταρτίσει 
και θα εκτελέσει πρόγραµµα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης των πληθυσµών του εν λόγω είδους στις 
Καναρίους Νήσους, όπως απαιτείται από το άρθρο 11 της οδηγίας 92/43 
για τους οικοτόπους. Οι µέθοδοι και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
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από το έργο LIFE B4-3200/97/247 θα εξεταστούν από τον φορέα κατά 
την κατάρτιση του προαναφερθέντος προγράµµατος παρακολούθησης. 

iv. Επιπτώσεις στον ΤΚΣ ES7020049 “Montaña Roja” 

– Εφαρµογή του σχεδίου αποκατάστασης του ΤΚΣ “Montaña Roja” για 
την επαναφορά σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Το µέτρο αυτό 
συνεπάγεται την ενίσχυση της κατάστασης διατήρησης και θα επιτρέψει 
σηµαντική αύξηση της έκτασης που καλύπτεται από τον τύπο 
ενδιαιτήµατος “Σταθερές παράκτιες θίνες µε ποώδη βλάστηση (γκρίζες 
θίνες)” εντός του τόπου. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω των αναµενόµενων επιπτώσεων της κατασκευής του νέου λιµένα 
στην Granadilla, στο είδος προτεραιότητας Caretta caretta και στο φυσικό ενδιαίτηµα 
(οικότοπο) προτεραιότητας “Σταθερές παράκτιες θίνες µε ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)”, 
και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων των προγραµµατιζόµενων αντισταθµιστικών µέτρων 
που περιέχονται στο πρόγραµµα αντισταθµιστικών µέτρων το οποίο κατήρτισε η αρµόδια αρχή, 
είναι δυνατόν να συναχθεί το συµπέρασµα ότι, µακροπρόθεσµα, δεν θα επηρεαστεί σηµαντικά η 
συνολική συνοχή του δικτύου Natura 2000. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προτεινόµενα αντισταθµιστικά µέτρα που περιγράφονται στο σχέδιο 
είναι ικανοποιητικά εάν εκτελεσθούν εγκαίρως. Προς τον σκοπό αυτό, θεωρείται αναγκαία η 
ολοκλήρωση της λήψης των αντισταθµιστικών µέτρων που αναφέρονται ανωτέρω στα σηµεία 
A, B.i και B.ii, πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών4. Επιπλέον, η εφαρµογή 
των µέρων B.iii και B.iv πρέπει να αρχίσει πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών και να ολοκληρωθεί σταδιακά ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό θα έχει 
εγκριθεί από τον φορέα που ορίζεται στο σηµείο A. 

Η Επιτροπή σηµειώνει την δέσµευση των ισπανικών αρχών να εξασφαλισθούν κατάλληλοι 
χρηµατοδοτικοί πόροι για την ενδεδειγµένη παρακολούθηση, την εφαρµογή και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τα προαναφερθέντα αντισταθµιστικά µέτρα και µέτρα άµβλυνσης. 

Η Επιτροπή ζητά από την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας να της αποστέλλει ετήσιες 
εκθέσεις για την εφαρµογή του σχεδίου και για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής όλων των 
προαναφερθέντων αντισταθµιστικών µέτρων. Η πρώτη έκθεση θα αποσταλεί στα τέλη του 
έτους, όταν εγκαινιαστούν τα έργα κατασκευής του λιµένα και στη συνέχεια ανά έτος. 

IX. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Βάσει των ανωτέρω επιχειρηµάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το έργο του νέου λιµένα της 
Granadilla, όπως περιγράφεται στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από τις 
ισπανικές αρχές, µπορεί να εκτελεσθεί για επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµοσίου 
συµφέροντος, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήξεως όλων των αναγκαίων 
αντισταθµιστικών µέτρων για την εξασφάλιση της συνολικής προστασίας της συνοχής του 
δικτύου Natura 2000, όπως καθορίζεται στο σηµείο VIII. 

                                                 
4 Οι ισπανικές αρχές θα αποστείλουν στην Επιτροπή την πρότασή τους για τρεις νέους τόπους κοινοτικής 

σηµασίας που αναφέρονται στα σηµεία B.i και B.ii σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας περί οικοτόπων 
92/43/CEE και την απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά έντυπο 
πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000. 
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Όσον αφορά τη γνώµη που εκφράζεται στο παρόν έγγραφο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι: 

– Η παρούσα γνωµοδότηση ισχύει για το συγκεκριµένο έργο, όπως περιγράφεται 
στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από τις ισπανικές αρχές5 και 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ισχύουσα για οιοδήποτε συναφές αναπτυξιακό έργο 
σε τόπο του δικτύου Natura 2000. 

– Η παρούσα γνωµοδότηση προϋποθέτει ότι θα ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσµατα των συνοδευτικών προγραµµάτων παρακολούθησης που 
αφορούν το δίκτυο Natura 2000, ώστε, ενδεχοµένως, και εφόσον χρειαστεί, να 
έχουν ως αποτέλεσµα κατάλληλες διορθώσεις στο σχεδιασµό του έργου ή σε 
πρόσθετα µέτρα άµβλυνσης και αποκατάστασης. 

                                                 
5 31 έγγραφα (23+8) αναφέρονται στην επιστολή A24-15941 της 4ης Νοεµβρίου 2005 που απεστάλη από 

τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία του Βασιλείου της Ισπανίας στην Επιτροπή. Στα έγγραφα αυτά 
περιλαµβάνεται η περιγραφή του έργου, µε τον τελικό σχεδιασµό των ενσωµατούµενων µέτρων 
άµβλυνσης. 
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