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KOMISJONI ARVAMUS, 

mis on esitatud nõukogu 21.mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) artikli 6 lõike 4 teise lõigu alusel 

ning mis käsitleb Hispaania Kuningriigi taotlust seoses Granadilla (Tenerife) uue 
sadama ehitamise projektiga 

I. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõikes 3 on sätestatud, et iga kava või projekti, mis ei ole 
otseselt seotud Natura 2000 ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis 
tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju kas eraldi või koos muude kavade või projektidega, 
tuleb asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see avaldab ala kaitse-eesmärkidele. 
Pädevad riiklikud asutused annavad kavale või projektile kava või projekti tagajärgede 
hindamise järelduste alusel ning lõike 4 sätete kohaselt nõusoleku alles pärast seda, kui nad on 
kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju, ja teevad seda 
vajaduse korral pärast avaliku arvamuse saamist. 

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohaselt võib kava või projekti hoolimata negatiivsest 
hinnangust kava või projekti tagajärgedele Natura 2000 ala suhtes ja alternatiivsete lahenduste 
puudumisel üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalsetel või 
majanduslikel põhjustel, siiski ellu viia. Sellisel juhul peab liikmesriik võtma kõik vajalikud 
asendusmeetmed, et tagada Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe kaitse, ning teatama 
komisjonile vastuvõetud asendusmeetmetest. Kui asjaomasel alal esineb esmatähtsaid 
looduslikke elupaigatüüpe ja/või esmatähtsaid liike, ja kui ei saa tugineda seisukohtadele, mis 
on seotud rahva tervise, avaliku julgeolekuga või esmatähtsate soodsate tagajärgedega 
keskkonnale, võib projekti elluviimine olla õigustatud komisjoni arvamuse1 kohaselt muude 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega.  

II. HISPAANIA TAOTLUS 

7. novembril 2005. aastal sai komisjon Hispaania ametiasutustelt taotluse avaldada arvamust 
vastavalt elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 punktile 4, mis käsitleb kava või projekti 
elluviimise lubamist alternatiivsete lahenduste puudumisel ja üldiste huvide seisukohast eriti 
mõjuvatel põhjustel. 

17. novembril 2005. aastal saatis Kanaari saarte piirkondlik valitsus (looduskaitse eest 
vastutav piirkondlik talitus) selgitava märkuse seoses Sebadales de Güigüi alaga, mis on 
kavas arvata ühenduse tähtsusega alade hulka. 

                                                 
1 Elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 4 eri tõlgetes on ingliskeelse termini „opinion” puhul kasutatud 

erinevaid tõlkevasteid: hollandi keeles „advies”, prantsuse keeles „avis”, saksa keeles „Stellungnahme”, 
hispaania keeles „consulta” ja itaalia keeles „parere”. Käesoleva dokumendi ingliskeelses versioonis 
kasutatakse terminit „opinion” (eesti keeles „arvamus”). 
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III. PROJEKT 

Komisjonilt küsiti arvamust Kanaari saartele Tenerifele Granadillasse uue sadama ehitamise 
kava kohta. Väidetavalt on praegused Santa Cruz de Tenerife sadamarajatised ebapiisavad 
ning üha suureneva laevaliikluse tõttu tuleks ehitada uued suurema jõudlusega rajatised. 

Granadilla sadama lõplikus projektis on ette nähtud 650 m pikkuse konteinerterminali 
ehitamine 26 ha suurusele maa-alale, 200 m doki ehitamine koos 5,7 ha suuruse maa-alaga 
üldkaupade lastimiseks ja lossimiseks ning 19,5 ha suurune sadama-ala töötlemata kaupade 
käitlemiseks. 

Ehitustööd seisnevad 2557 m pikkuse ja 55 m sügavuse lainemurdja ehitamises ning pinnase 
täitmises 12 mln m3 karjäärimaterjaliga 786 000 m2 suurusel alal. 

Uue sadama juurde kuulub sellega piirnev 12,4 ha suurune maa-ala logistikategevuse jaoks 
ning 15 ha suurune maa-ala maagaasirajatise püstitamiseks. 

IV. NATURA 2000 VÕRGUSTIK 

Asjasomased Natura 2000 kaitsealad on Sebadales del Sur de Tenerife (ES7020116) ja 
Montaña Roja (ES7020049). Hispaania ametiasutused on need kaitsealad arvanud ühenduse 
seisukohalt oluliste alade hulka ning need sisalduvad ka komisjoni 28. detsembri 2001. aasta 
otsuses, milles sätestatakse ühenduse tähtsusega alade nimekiri Makaroneesia 
biogeograafilises piirkonnas nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ alusel.  

Sebadales del Sur de Tenerife on üks Kanaari saarte piirkond, kus esineb elupaigatüüp „1110 
mereveega alaliselt üleujutatud liivamadalad” (nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisa) ja 
esmatähtsa liigi *Caretta caretta2 (merikilpkonn) kaitsmiseks vajalik elupaigatüüp. Montaña 
Roja alal esineb esmatähtis elupaigatüüp „2130 *rohttaimestikuga kaetud kinnistunud 
rannikuluited (hallid luited)”. 

Peale selle mõjutab projekti elluviimine elupaikade direktiivi II ja IV lisas nimetatud liiki 
Atractylis preauxiana (Kanaari saarte endeemiline taimeliik) ja esmatähtsat liiki Caretta 
caretta. 

V. NATURA 2000 KAITSEALADELE SADAMA EHITAMISE MÕJU KIRJELDUS JA 
HINDAMINE 

Granadilla uue sadama ehitamise eeldatavat mõju kirjeldatakse Hispaania ametiasutuste 
koostatud keskkonnamõju hindamise aruandes ning teistes, aastatel 2003–2005 komisjonile 
saadetud lisauuringutes. 

Esialgsest ehitusprojektist ja selle keskkonnamõju hindamisest teavitati ka avalikkust 
(Hispaania Riigi Teataja, 19. jaanuar 2000). Keskkonnamõju deklaratsioon avaldati 26. 
veebruaril 2003. aastal. Selleks et võtta arvesse erinevaid arvamusi ja märkusi, vaadati läbi 
esialgne projekt (vähendati mahtu) ning sõnastati lõplik projekt. 

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

Karettschildkröte 
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Uue sadama ehitamisega kaasnev suurim keskkonnamõju seisneb liiva loomuliku taandumise 
ja kuhjumise takistamises. Looduslikes tingimustes kandub üha rohkem rannikuäärse 
merepõhja liiva kirdest edelasse, kuna selles suunas liiguvad peamised voolused. Sadama 
ehitus takistab liiva loomulikku liikumist, mis omakorda põhjustab rannikuäärse merepõhja 
erosiooni. Hispaania ametiasutused on hinnanud erosiooni suuruseks 0 kuni 50 000m3 aastas. 
Erosiooniga kaasneb eelnimetatud ühenduse tähtsusega aladel Sebadales del Sur de Tenerifes 
(ES7020116) ja Montaña Rojas (ES7020049) pärivoolu asuvate elupaikade osaline hävimine. 

Et leevendada keskkonnamõju, mis tuleneb liiva liikumise takistamisest rannikuvetes, on 
Hispaania ametiasutused teinud ettepaneku rajada Granadilla sadamasse põhja-lõunasuunaline 
liiva möödaviik. Ettepanekus nähakse ette pumpade ja torustike abil uue sadama põhjaossa 
kuhjunud liiva juhtimine sadama lõunapoolsesse ossa. Süsteemi toimimiseks vajaliku energia 
toodaksid projekti piirkonda ehitatud tuulegeneraatorid. Komisjoni arvates on Hispaania 
ametiasutuste otsus rajada õigete mõõtmetega põhja-lõunasuunaline liiva möödaviik 
sadamaprojekti tähtis osa. 

Tundlikele elupaikadele avalduva laevade ankurdamise mõju vähendamiseks keelasid 
Hispaania ametiasutused ministrite 18. novembri 2005. aasta korraldusega 3777/20053 
laevade ankurdamise ühenduse tähtsusega alal Sebadales del sur de Tenerifes (SCI 
ES7020116). Selle meetme eesmärk on vältida negatiivset mõju, mida ankrute liikumine ja 
ankruketid avaldavad sealsetele liivastele elupaigatüüpidele. Ankrute liikumine põhjustaks 
merepõhja erosiooni, mis hävitaks alal asuvad elupaigad ning oleks häirivaks asjaoluks ka 
siis, kui sadam juba töötab. 

VI. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED 

Keskkonnamõju hindamise põhjal võib järeldada, et hoolimata ametiasutuste poolt ettenähtud 
leevendusmeetmetest avaldab projekt tõenäoliselt siiski olulist mõju IV jaos nimetatud 
ühenduse tähtsusega aladele ja esmatähtsatele liikidele ning seetõttu peavad ametiasutused 
hindama projekti võimalikke alternatiive. Hispaania ametiasutused on kaalunud mitut 
alternatiivset võimalust, sealhulgas sadama rajamisest loobumist ning Santa Cruz de Tenerife 
sadama laiendamist ja arendamist. 

Komisjoni talitused on analüüsinud kogu saadaolevat teavet alternatiivsete lahenduste kohta. 
Sealhulgas analüüsiti teavet, mis on esitatud komisjonile saadetud kaebustes. Sadama 
ehitamata jätmise suhtes on komisjon arvamusel, et olemasolevad sadamarajatised ei suuda 
toime tulla üha tiheneva laevaliiklusega ning et lisarajatised ja sadama läbilaskevõime 
suurendamine on vajalik saare majanduslikuks arenguks. 

– Santa Cruz de Tenerife olemasolevate sadamarajatiste laiendamise suhtes on komisjoni 
talitused arvamusel, et Hispaania ametiasutused on esitanud piisavaid põhjendusi selle 
võimaluse tagasilükkamiseks, eriti seetõttu, et: 

– see (olemasolevate sadamarajatiste laiendamine) häiriks Santa Cruz de Tenerife elanikke 
nii ehitamise ajal kui ka siis, kui laiendatud sadam tööle hakkab; 

– ümbruskonnas puudub karjäär, mis tekitab probleeme ehitustööde ajal; 

                                                 
3 Hispaania Riigi Teataja 289, 3/12/2005. 
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– sadamaga piirnevatel aladel ei ole tööstus- ja logistiliste tugirajatiste ehitamiseks vajalikku 
vaba maad;  

– saare transpordisüsteem koonduks veelgi enam põhja-lõuna suunale;  

– see seaks ohtu kava rajada saarele maagaasihoidla, mis mitmekesistaks kohalikule 
majandusele kättesaadavaid energialiike. Kuna olemasolev sadam asub Santa Cruz de 
Tenerife linna vahetus läheduses, ei saa sellist rajatist olemasolevasse asupaika rajada. 

Seoses Granadilla uue sadama asukoha võimalike alternatiividega on komisjon analüüsinud 
asjaomaste ametiasutuste arvamust, et Granadilla on ainus sobiv koht uue sadama ehitamiseks 
Tenerifele. See arvamus tugineb mitmesugustele tehnilistele põhjustele, mida tuleb arvesse 
võtta uue sadama asukoha määramisel. Nende tegurite hulka kuuluvad kaldaäärse vee 
sügavus, karjääri olemasolu rajatava sadama läheduses, vaba kõrvalkrundi olemasolu käitlus- 
ja logistikatoimingute tegemiseks, hea transpordiühendus sisemaaga ning sadama lähedus 
selle kasutajatele. 

Komisjon toetab seisukohta, et saarele tuleb ehitada paremad sadamarajatised ja suurendada 
sadama läbilaskevõimet. Komisjon tõdeb, et Hispaania ametiasutused on hinnanud 
alternatiivseid võimalusi vastavalt elupaikade direktiivi artikli 6 lõikele 4, ning järgides 
komisjoni talituste hinnangut olemasoleva teabe kohta, kiidab selle hindamise järeldused 
heaks. 

VII. ÜLDISTE HUVIDE SEISUKOHAST ERITI MÕJUVAD PÕHJUSED 

Hoolimata eespool esitatud teabest ja argumentidest avaldab Granadilla kavandatav sadam 
negatiivset mõju esmatähtsatele liikidele ja nende elupaikadele ning elupaikade direktiivis 
sätestatud esmatähtsusega elupaikadele. Kuna projekti peamine eesmärk ei ole seotud 
inimeste tervise või avaliku julgeoleku parandamisega ning tõenäoliselt ei ole sel 
esmatähtsaid soodsaid tagajärgi keskkonnale, peaks projekti põhjendus rajanema muudel 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel ning komisjon peaks esitama seisukoha 
nende asjaolude kohta (elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 4). 

Komisjoni talitused on analüüsinud kogu saadaolevat teavet. Hispaania ametiasutuste esitatud 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega seoses on võetud arvesse ka sõltumatute 
välisasutuste nõuandeid. 

Komisjon on nõus, et saarena sõltub Tenerife suuresti meretranspordist ja tõhusast sadamate 
süsteemist. Praegu pealinnas Santa Cruz de Tenerifes paikneva peamise sadama koormus on 
suurenemas, eriti seoses konteinervedudega, mille maht suureneb eeldatavasti oluliselt. 
Kavandatav Granadilla sadam suurendaks läbilaskevõimet, et tulla toime üha kasvava 
konteiner-, puistlasti- ja üldkaubavedude mahuga, ning vähendaks samal ajal Santa Cruz de 
Tenerife sadama koormust. Uuelt sadamalt oodatakse suurt tulukust ning selle ehitamine 
looks eeldused rahvusvahelise konteinerite transiitveo ligimeelitamiseks saarele. 

Võttes arvesse VI jaos esitatud järeldusi ning eelnimetatud asjaolusid, tunnistab komisjon, et 
on olemas tõendatud vajadus sadamate läbilaskevõime suurendamise ja arendamise järele, et 
soodustada Tenerife ja selle lähiümbruse majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Seetõttu 
nõustub komisjon Hispaania ametiasutuste esitatud argumentidega üldiste huvide seisukohast 
eriti mõjuvate põhjuste olemasolu kohta, mis võivad õigustada kõnealuse projekti elluviimist 
tingimusel, et nähakse ette vajalikud asendusmeetmed. 
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VIII. KAVANDATAVAD ASENDUSMEETMED 

Et hüvitada projekti elluviimisega kaasnevat arvatavat kahju ühenduse tähtsusega 
esmatähtsale liigile Caretta caretta, esmatähtsale looduslikule elupaigale „rohttaimestikuga 
kaetud kinnistunud rannaluited (hallid luited)” ning Natura 2000 aladele Sebadales del Sur de 
Tenerife ja Montaña Roja, on ette nähtud vastavad asendusmeetmed. 

A. Üldmeetmed 

Granadilla sadama keskkonnahoidliku ehitamise ja majandamise tagamiseks asutatakse enne 
ehitustöödega alustamist sõltumatu ja alaline sihtasutus. Selle sihtasutuse ülesanne on jälgida 
kohaliku bioloogilise mitmekesisuse seisundit ja suundumusi ning tagada, et leevendus- ja 
asendusmeetmeid rakendatakse nõuetekohaselt. Asjaomased ametiasutused on kinnitanud 
sihtasutuse põhikirja. Komisjon võtab teadmiseks Hispaania ametiasutuste 8. mai 2006. aasta 
kirjas esitatud selgitused, milles väidetakse, et sihtasutuse põhikirja on muudetud selle 
institutsionaalse sõltumatuse tagamise eesmärgil. Edasised võimalikud põhikirja muudatused 
ei vähenda sihtasutuse sõltumatust, pädevust ega alalisust. Igasugusest põhikirja muudatusest 
teatatakse otse komisjonile. 

B. Liikidele ja alade terviklikkusele avalduva mõjuga seotud meetmed 

i. Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) II ja IV lisas loetletud 
Atractilys preauxiana liikide populatsioonidele avalduva mõjuga seotud 
meetmed. 

– Et kaitsta Granadilla tööstuspargi piirkonnas esinevaid populatsioone, 
arvatakse see ala ühenduse tähtsusega alade hulka. Uue ühenduse 
tähtsusega ala suurus on 0,93 ha. Peale selle on kavas kasutada asjaomast 
piirkonda doonoralana nende lõunapoolsete alade taastamiseks, kus 
kõnealused populatsioonid on hävinud (liikide taasasustamine ühenduse 
tähtsusega alale, Montaña Rojasse). 

ii. Ühenduse tähtsusega looduslikule elupaigale 1110 „mereveega alaliselt 
üleujutatud liivamadalad” ühenduse tähtsusega alal Sebadales del Suris 
avalduva mõjuga seotud meetmed 

– Määratakse kaks uut ühenduse tähtsusega ala, kus asuvad mereveega 
alaliselt üleujutatud liivamadalad (elupaigatüüp 1110): Antequera 
(Tenerife saar), kogupindala 272,61 ha ja Güi Güi (Gran Canaria saar), 
kogupindala 7219,74 ha. 

iii. Caretta caretta liigile avalduva mõjuga seotud meetmed 

– Igasugune toime Caretta caretta esmatähtsusega liigile, mis tuleneb 
kahjulikest mõjudest selle liigi säilimiseks vajalikule elupaigale, 
hüvitatakse eespool nimetatud meetmete abil. 

– Lisaks eespool nimetatud asendusmeetmetele koostab ja rakendab 
sihtasutus seireprogrammi, et hinnata selle liigi populatsiooni 
kaitsestaatust Kanaari saartel, nagu on sätestatud elupaiga direktiivi 
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92/43 artiklis 11. Seireprogrammi väljatöötamisel võtab sihtasutus 
arvesse LIFE projektis B4-3200/97/247 esitatud meetodeid ja järeldusi. 

iv. Ühenduse tähtsusega elupaigale ES7020049 Montaña Rojale avalduva mõjuga 
seotud meetmed 

– Rahuldava kaitsestaatuse taastamiseks ühenduse tähtsusega alal, Montaña 
Rojas, rakendatakse taastamisprojekti. Meetme rakendamine toob kaasa 
kaitsestaatuse paranemise ning elupaigatüübi „rohttaimestikuga kaetud 
kinnistunud rannaluited (hallid luited)” alla kuuluvate elupaikade 
laienemise kaitsealal. 

Komisjon on arvamusel, et võttes arvesse sadama ehitamisega kaasnevat eeldatavat mõju 
Caretta caretta esmatähtsale liigile ja esmatähtsale looduslikule elupaigale „rohttaimestikuga 
kaetud kinnistunud rannaluited (hallid luited)“ ning pädeva ametiasutuse väljatöötatud 
asendusmeetmete programmi ja selle rakendamise arvatavaid tulemusi, võib järeldada, et 
kaugemas perspektiivis ei avalda sadama ehitamine Natura 2000 võrgustiku üldisele 
sidususele olulist mõju.  

Komisjon on arvamusel, et projektis kirjeldatud kavandatavad asendusmeetmed on piisavad, 
kui neid rakendatakse õigel ajal. Seepärast on komisjoni arvates vajalik, et punktides A, B i ja 
B ii nimetatud asendusmeetmeid rakendatakse enne ehitustööde algust.4 Meetmete B iii ja B iv 
rakendamist tuleb alustada enne ehitustööde algust ning lõpetada vastavalt ajakavale, mille 
punktis A nimetatud sihtasutus on kokku leppinud. 

Komisjon võtab teadmiseks Hispaania ametiasutuste võetud kohustuse tagada nõuetekohaseks 
seiretegevuseks, eelnimetatud leevendus- ja asendusmeetmete rakendamiseks ning 
sellekohaste aruannete koostamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu. 

Komisjon nõuab Hispaania valitsuselt iga-aastase aruande esitamist projekti rakendamise 
ning eespool nimetatud asendusmeetmete rakendamise tulemuste kohta. Esimene aruanne 
saadetakse selle aasta lõpuks, kui sadamaehitustööd algavad, ning seejärel igal järgneval 
aastal.  

IX. KOMISJONI ARVAMUS 

Eelnimetatud argumentide põhjal on komisjon seisukohal, et Granadilla uue sadama projekti, 
nagu on kirjeldatud Hispaania ametiasutuste poolt komisjonile esitatud dokumentides, võib 
ellu viia üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel tingimusel, et Natura 2000 
sidususe üldise kaitse tagamiseks võetakse õigeaegselt kõik VIII jaos esitatud vajalikud 
asendusmeetmed. 

Pidades silmas käesolevas dokumendis esitatud arvamust märgib komisjon, et: 

                                                 
4 Hispaania ametiasutused saadavad komisjonile ettepaneku punktides B i ja B ii nimetatud kolme uue 

ühenduse tähtsusega ala kohta vastavalt elupaikade direktiivile 92/43/EMÜ ja komisjoni 18. detsembri 
1996. aasta otsusele 97/266/EÜ Natura 2000 kandidaatalade andmevormi kohta. 
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– käesolev arvamus kehtib ainult selle konkreetse projekti kohta, mida on 
kirjeldatud Hispaania ametiasutuste poolt komisjonile esitatud dokumentides5, 
ning seda ei saa kohaldada ühegi teise sarnase Natura 2000 aladega seotud 
projekti suhtes;  

– käesolev arvamus põhineb eeldusel, et vajaduse korral võetakse arvesse teisi 
Natura 2000 kaitsealadega seotud seireprogramme, kui see võimaldab 
parandada projekti või rakendada täiendavaid asendus- ja leevendusmeetmeid. 

                                                 
5 4. novembril 2005. aastal komisjonile saadetud Hispaania Kuningriigi Alalise Esinduse kirjas A24-

15941 viidatakse 31 dokumendile (23+8). Nende dokumentide seas on projekti kirjeldus, sh ka 
leevendusmeetmete lõplik kava. 
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