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KOMISIJOS NUOMONĖ 

dėl „Ispanijos Karalystės prašymo, susijusio su naujo Granadiljos (Tenerifė) uosto 
statyba“ pateikta pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 4 dalies 2 

pastraipą  

I. TEISINIS PAGRINDAS 

Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems su „Natura 2000“ teritorija arba nebūtiniems jos tvarkymui, bet 
galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, 
turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgdamos į poveikio 
teritorijai įvertinimo išvadas ir remdamosi 4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės 
institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks 
nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės 
nuomonę. 

Pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalį, nepaisant poveikio „Natura 2000“ teritorijai 
neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, planas ar projektas vis dėlto 
privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio 
pobūdžio, atsižvelgti į visuomenės interesus. Tokiu atveju valstybės narės imasi visų 
kompensacinių priemonių, būtinų bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti, ir praneša 
Komisijai apie patvirtintas kompensacines priemones. Kai atitinkamoje teritorijoje yra 
prioritetinė natūrali buveinė ir (arba) prioritetinė rūšis, ir jeigu negalima remtis argumentais, 
susijusiais su žmonių sveikata, sauga ar su labai svarbiomis aplinkai palankiomis 
pasekmėmis, projektas, prieš tai gavus Komisijos nuomonę1, gali būti pateisinamas kitomis 
įpareigojančiomis priežastimis atsižvelgti į visuomenės interesus.  

II. ISPANIJOS PRAŠYMAS 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisija gavo Ispanijos valdžios institucijų prašymą pateikti nuomonę 
pagal Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalį dėl to, kad nėra alternatyvių 
sprendimų, ir dėl galimybės remtis įpareigojančiomis priežastimis atsižvelgti į visuomenės 
interesus. 

2005 m. lapkričio 17 d. Kanarų salų regiono vyriausybė (už gamtos apsaugą atsakinga regiono 
administracija) išsiuntė aiškinamąjį raštą dėl siūlomos Bendrijos svarbos teritorijos 
„Sebadales de Güigüi“.  

                                                 
1 Buveinių Direktyvos 6.4 straipsnio versijose skirtingomis kalbomis vartojamos skirtingos „nuomonės“ 

sąvokos: tekste olandų kalba – „advies“, tekste prancūzų kalba – „avis“, tekste vokiečių kalba – 
„Stellungnahme“, tekste ispanų kalba – „consulta“ ir tekste italų kalba – „parere“. Visame šiame 
dokumente bus vartojama sąvoka „nuomonė“.  
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III. PROJEKTAS 

Komisijos paprašyta pateikti nuomonė yra susijusi su pasiūlymu statyti naują uostą 
Granadiljoje (Tenerifė, Kanarų salos). Teigiama, kad esama uosto įrenginiai Santa Kruse yra 
netinkami, ir kad turėtų būti pastatyti nauji pajėgesni įrenginiai, atsižvelgiant į planuojamą 
jūros transporto eismo intensyvėjimą.  

Galutiniame Granadiljos projekte numatoma 26 ha plote pastatyti 650 m konteinerių 
terminalą, 200 m doką bendroms prekėms su prijungta 5,7 ha teritorija ir 19,5 ha prekybos 
uosto teritorija žaliavų eismui.  

Uoste turi būti pastatytas pagrindinis 2557 m ilgio ir –55 mts jūros dugno gylį siekiantis 
bangolaužis bei 786 000 m² žemės pylimas, kuriam bus sunaudota 12 mln. m³ karjero 
medžiagos.  

Naujajam uostui taip pat priklausys su juo besiribojantis 12,4 ha žemės plotas, kuriame bus 
vykdoma logistinė veikla, ir 15 ha plotas, kuriame bus įrengta gamtinių dujų gamykla.  

IV. „NATURA 2000“ TINKLAS 

Su šiuo projektu susijusios „Natura 2000“ teritorijos yra „Sebadales del Sur de Tenerife“ 
(ES7020116) ir „Montaña Roja“ (ES7020049). Ispanijos valdžios institucijos nustatė, kad šios 
teritorijos yra Bendrijos svarbos teritorijos (BST), ir jos buvo įtrauktos į 2001 m. gruodžio 28 
d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB nustatomos 
Makronezijos biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijos. 

„Sebadales del Sur de Tenerife“ teritorija yra viena iš Kanarų salų teritorijų, kurioje yra 
buveinės rūšis „1110 Smėlėtos pakrantės, kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros 
vandeniu“ (įtraukta į Tarybos direktyvos 92/43/EEB I priedą) ir prioritetinei rūšiai *Caretta 
caretta2 (didžiagalvis jūrų vėžlys) išsaugoti skirta buveinė. Teritorija „Montaña Roja“ – tai 
viena teritorijų, kurioje yra prioritetinės buveinės tipas „2130* Nurimusios kopos apaugusios 
žoliniais augalais (pilkosios kopos)“.  

Be to, projektas turi įtakos ir į Buveinių direktyvos II ir IV priedus įtrauktoms Atractylis 
preauxiana (Kanarų saloms būdingo augalo rūšis) rūšiai ir prioritetinei Caretta caretta rūšiai.  

V. UOSTO STATYBOS „NATURA 2000“ TERITORIJOSE APRAŠYMAS IR POVEIKIO 
VERTINIMAS 

Padariniai, kuriuos, kaip tikimasi, sukels naujo Granadiljos uosto statyba, buvo aprašyti 
Ispanijos valdžios institucijų atliktame poveikio aplinkai vertinime, taip pat ir kitose 
papildomose Komisijai 2003–2005 m. išsiųstose studijose.  

Visuomenė buvo supažindinta su pirminiu projektu ir jo poveikio aplinkai vertinimu (2000 m. 
sausio 19 d. Ispanijos vyriausybės biuletenis). 2003 m. vasario 26 d. buvo paskelbta poveikio 
aplinkai deklaracija. Kad būtų atsižvelgta į skirtingas nuomones ir pastabas, pradinis projektas 
buvo peržiūrėtas (sutrumpintas) ir parengtas galutinis projektas.  

                                                 
2 Caretta caretta: LT: didžiagalvis jūrų vėžlys; EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: 

tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte.  
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Didžiausias naujojo uosto poveikis aplinkai yra tai, kad bus pakenkta smėlio pašalinimui ir 
susikaupimui natūraliais būdais. Natūraliomis sąlygomis pagrindinė vandens srovė laipsniškai 
perneša pakrantės jūros dugną dengiantį povandeninį smėlį iš šiaurės rytų į pietvakarius. 
Uosto projektas sukliudys šiam natūraliam smėlio srautui ir sukels jūros dugno eroziją kitoje 
pakrantės vietoje. Ispanijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad ši erozija apims nuo 0 iki 50 
000 m³ per metus. Dėl erozijos bus iš dalies sunaikintos pirmiau paminėtų Bendrijos svarbos 
teritorijų „Sebadales del Sur de Tenerife“ (ES7020116) ir „Montaña Roja“ (ES7020049) 
pasroviui išsidėsčiusios natūralios buveinės.  

Ispanijos valdžios institucijos, siekdamos sušvelninti numatomas pasekmes dėl sutrikdyto 
smėlio judėjimo pakrantės vandenyse, pateikė siūlymą dėl „Granadiljos uosto šiaurės–pietų 
krypties smėlio aplinkkelio“. Šiame pasiūlyme kalbama apie siurbimo įrangos ir reikalingų 
vamzdynų konstrukcijų įrengimą, kad visas naujojo uosto šiaurinėje teritorijoje esantis smėlis 
būtų perpumpuotas į pietinę jo dalį. Projekto teritorijoje pastatyti vėjo malūnai gamins 
sistemai eksploatuoti reikalingą elektros energiją. Komisija mano, kad Ispanijos institucijų 
įsipareigojimas dėl tinkamų matmenų šiaurės–pietų smėlio aplinkkelio yra esminė uosto 
projekto dalis.  

Atsižvelgiant į didelį susirūpinimą, susijusį su laivų inkarų poveikiu jautrioms buveinėms, 
Ispanijos vyriausybės 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 3777/20053 draudžia laivams 
nuleisti inkarus Bendrijos svarbos teritorijoje „Sebadales del sur de Tenerife“ (BST 
ES7020116). Šia priemone siekiama išvengti neigiamų padarinių, kuriuos inkarų ir jų 
grandinių judėjimas sukelia šioje Bendrijos svarbos teritorijoje esantiems smėlingiems 
buveinių tipams. Toks judėjimas sukeltų jūros dugno eroziją, kuri sunaikintų toje teritorijoje 
esančias buveines, o ateityje, kai uostas pradės veikti, būtų padaryta dar daugiau žalos.  

VI. ALTERNATYVŪS SPRENDIMAI 

Iš poveikio aplinkai vertinimo studijų ir nepaisant valdžios institucijų numatytų poveikį 
švelninančių priemonių galima daryti išvadą, kad vis dar tikėtina, jog projektas turės didelę 
įtaką svarbioms IV priede minimoms teritorijoms ir prioritetinėms rūšims, todėl šiomis 
aplinkybėmis institucijos privalo įvertinti galimas projekto alternatyvas. Ispanijos valdžios 
institucijos išnagrinėjo keletą alternatyvų, įskaitant galimybę labiau nedidinti uosto pajėgumo 
(„nulinė galimybė“), taip pat galimybę toliau plėsti Santa Kruse esantį uostą. 

Komisijos tarnybos išnagrinėjo visą turimą informaciją apie alternatyvius sprendimus. Tai 
apima ir Komisijos gautuose skunduose pateiktą informaciją. Dėl „nulinės galimybės“ 
Komisijos tarnybos padarė išvadą, kad esamų uosto įrenginių nepakaks numatomam 
intensyvesniam jūrų eismui aptarnauti ir kad salos ekonominei plėtrai būtini papildomi 
įrenginiai ir didesnis uosto pajėgumas.  

– Dėl alternatyvų, susijusių su esamų Santa Kruso uosto įrenginių plėtra, Komisijos tarnybos 
mano, kad Ispanijos valdžios institucijos pakankamai pagrindė savo atsisakymą taikyti šias 
galimybes, ypač todėl, kad: 

– tai (esamų uosto įrenginių plėtra) turėtų neigiamą įtaką Tenerifės Santa Kruso gyventojams 
tiek statybų metu, tiek tada, kai išplėstas uostas pradėtų veikti; 

                                                 
3 OL 289, 2005 12 3. 
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– arti nėra karjero, todėl atsirastų sunkumų statant; 

– nėra būtinos žemės, kurios reikia susijusių pagalbinių pramoninių ir logistinių įrenginių 
plėtrai aplinkinėse vietovėse;  

– tai dar labiau išbalansuotų salos transporto sistemą tarp šiaurės ir pietų;  

– tai sutrukdytų įgyvendinti salos gamtinių dujų saugyklos—terminalo plėtros planą, kuris 
leistų padidinti vietos ūkiui prieinamų energijos rūšių įvairovę. Kadangi šiuo metu 
veikiantis uostas yra netoli nuo Santa Kruso, tokių įrenginių įrengimas esamoje teritorijoje 
būtų neįmanomas.  

Dėl galimų Granadiljos, kaip teritorijos naujam uostui, alternatyvų, Komisija įvertino 
institucijų nuomonę, kad Granadilja yra vienintelė tinkama teritorija naujam uostui Tenerifėje. 
Ši nuomonė grindžiama įvairiomis techninėmis priežastimis, kurios turi būti išnagrinėtos 
nustatant naujo uosto statybos teritoriją. Šios priežastys apima tokius veiksnius, kaip, 
pavyzdžiui, jūros dugno gylis prie kranto, karjero buvimas arba nebuvimas gana arti 
numatytos teritorijos, galimybė išnaudoti laisvą gretimą žemės paviršių prekių tvarkymo ir 
logistinėms operacijoms, transporto jungčių su nuo pakrantės nutolusiomis vietovėmis 
tinkamumas ir atstumo artumas uosto naudotojams.  

Galiausiai Komisija pripažįsta, kad salai reikia geresnių uosto įrenginių ir didesnio uosto 
pajėgumo. Komisija pripažįsta, kad Ispanijos valdžios institucijos įvertino galimas 
alternatyvas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir, Komisijos 
tarnyboms įvertinus turimą informaciją, Komisija sutinka su šio įvertinimo išvadomis.  

VII. ĮPAREIGOJANČIOS PRIEŽASTYS ATSIŽVELGTI Į VISUOMENĖS INTERESUS 

Nepaisant pirmesniuose skirsniuose pateiktos informacijos ir argumentų, vis tiek numatoma, 
kad Granadiljos uosto projektas turės didelį neigiamą poveikį prioritetinei rūšiai ir jos 
buveinei bei prioritetinei buveinei pagal Buveinių direktyvą. Kadangi pagrindinis projekto 
tikslas nėra žmogaus sveikatos ar visuomenės saugumo gerinimas ir juo neplanuojama sukelti 
jokio, pirmiausia aplinkai, naudingo poveikio, projektą pateisinančios aplinkybės turi būti 
grindžiamos „kitomis įpareigojančiomis priežastimis atsižvelgti į visuomenės interesus“ ir 
Komisija turėtų pateikti savo nuomonę dėl šių sumetimų (Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 
dalis).  

Komisijos tarnybos išnagrinėjo visą savo turimą informaciją. Jos taip pat atsižvelgė į 
nepriklausomų išorės įstaigų patarimus dėl Ispanijos valdžios institucijų nurodytų 
įpareigojančių priežasčių atsižvelgti į visuomenės interesus. 

Komisija pripažįsta, kad Tenerifė, kaip sala, yra ypač priklausoma nuo jūrų transporto ir 
veiksmingos uosto sistemos. Tačiau pagrindiniame uoste, šiuo metu esančiam sostinėje Santa 
Kruse, vis didėja perpildymas, ypač susijęs su konteinerių eismu, kuris, kaip prognozuojama, 
labai suintensyvės. Siūlomas Granadiljos uostas pridėtų reikiamo pajėgumo, kurį pasitelkus 
būtų galima susidoroti su konteinerių, sausų biriųjų krovinių kiekio ir bendro krovinių eismo 
didėjimu saloje ateityje, tuo pat metu sumažinant esamo Santa Kruso uosto apkrovą. Tikimasi, 
kad naujas uostas bus ekonomiškai rentabilus ir suteiks salai galimybę paskatinti tarptautinį 
konteinerių tranzito eismą.  
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Komisija, atsižvelgusi į VI skirsnio išvadas ir į pirmiau pateiktus svarstymus, pripažįsta, kad 
yra įrodyta, jog reikia didinti ir plėsti uosto pajėgumą, siekiant kad Tenerifės saloje ir 
aplinkiniame regione būtų skatinama ekonominė ir socialinė plėtra. Todėl Komisija sutinka 
su Ispanijos valdžios institucijų pateiktais argumentais, kad yra įpareigojančių priežasčių 
atsižvelgti į visuomenės interesus, galinčių pateisinti šio projekto vykdymą, su sąlyga, kad bus 
numatytos atitinkamos kompensacinės priemonės.  

VIII. SIŪLOMOS KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS 

Kad būtų kompensuotas planuojamas projekto poveikis Bendrijos svarbos prioritetinei rūšiai 
Caretta caretta, prioritetinei natūraliai buveinei Nurimusios kopos apaugusios žoliniais 
augalais (pilkosios kopos) ir „Natura 2000“ teritorijoms „Sebadales del Sur de Tenerife“ bei 
„Montaña Roja“ buvo pasiūlytas toks kompensacinių priemonių rinkinys:  

A. Bendro pobūdžio svarstymai 

Siekiant užtikrinti, kad Granadiljos uostas būtų pastatytas ir valdomas atsižvelgiant į aplinką, 
prieš pradedant statybos darbus bus įkurtas nepriklausomas nuolatinis fondas. Šis fondas turės 
kontroliuoti vietos biologinės įvairovės būklę ir tendencijas bei užtikrinti, kad būtų tinkamai 
įgyvendinamos švelninančios ir kompensacinės priemonės. Institucijos pateikė pritarimą dėl 
įstatų, susijusių su fondo įsteigimu. Komisija pažymi Ispanijos valdžios institucijų 2006 m. 
gegužės 8 d. rašte pateiktus paaiškinimus, kad fondo įstatai buvo pakeisti siekiant užtikrinti jo 
institucinę nepriklausomybę. Galimi įstatų pakeitimai ateityje nesumažins šio fondo 
nepriklausomumo, kompetencijos ar veiklos nuolatinio pobūdžio. Apie visus įstatų pakeitimus 
bus tiesiogiai pranešta Komisijai.  

B. Svarstymai, susiję su poveikiu rūšims ir teritorijų vientisumui 

i. Poveikis Atractilys preauxiana rūšies, įtrauktos į 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos II ir IV priedus, populiacijoms. 

– Naujos Bendrijos svarbos teritorijos, skirtos apsaugoti Granadiljos 
pramoninio parko teritorijoje aptiktas populiacijas, įsteigimas. Šios 
naujos BST visas plotas bus 0,93 ha. Be to, siūloma, kad ši teritorija taptų 
donoru, kad būtų išsaugotos pietinės vietovės, kuriose šios 
subpopuliacijos jau išnykusios (rūšių reintrodukcija BST „Montaña 
Roja“).  

ii. Poveikis Bendrijos svarbos natūraliai buveinei 1110 „Smėlėtos pakrantės, 
kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros vandeniu“ BST „Sebadales del Sur“. 

– Dviejų naujų Bendrijos svarbos teritorijų, kuriose yra smėlėtų pakrančių, 
visą laiką šiek tiek apsemtų jūros vandeniu (buveinės tipas 1110), 
įsteigimas: Antekera (Tenerifės sala), kurios visas paviršiaus plotas – 
272,61 ha; ir Güi Güi (Gran Kanarijos sala), visas paviršiaus plotas – 
7219,74 ha. 

iii. Poveikis Caretta caretta 
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– Bet koks poveikis prioritetinei Caretta caretta rūšiai dėl poveikio 
buveinei, kuri būtina, kad ši rūšis būtų apsaugota, būtų kompensuotas 
naudojant pirmiau paminėtas priemones. 

– Be pirmiau nurodytų kompensacinių priemonių, fondas sukurs ir 
įgyvendins monitoringo programą, skirtą šios rūšies populiacijos 
apsaugos būklei Kanarų salose įvertinti, kaip to reikalaujama pagal 
Buveinių direktyvos 92/43 11 straipsnį. Fondas, kurdamas minėtą 
monitoringo programą, atsižvelgs į LIFE projekto B4-3200/97/247 
metodus ir išvadas.  

iv. Poveikis BST ES7020049 „Montaña Roja“ 

– BST „Montaña Roja“ atkūrimo projekto įgyvendinimas, kad būtų atkurta 
gera apsaugos būklė. Ši priemonė reiškia apsaugos būklės pagerinimą ir 
ji leis daug padidinti šios teritorijos plotą, kuriame yra buveinės tipas 
„Nurimusios kopos apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos)“.  

Komisija mano, kad atsižvelgiant į planuojamą naujojo uosto Granadiljoje statybos poveikį 
prioritetinei rūšiai Caretta caretta ir prioritetinei natūraliai buveinei „Nurimusios kopos 
apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos)“ ir į rezultatus, kurių tikimasi, pritaikius 
planuojamas kompensacines priemones, nustatytas kompetentingos institucijos parengtoje 
Kompensacinių priemonių programoje, galima daryti išvadą, kad per ilgą laiką bendram 
„Natura 2000“ tinklo vientisumui didelio poveikio nebus padaryta.  

Komisija mano, kad projekte aprašytos siūlomos kompensacinės priemonės yra tinkamos, jei 
tik jos bus vykdomos laiku. Todėl manoma, kad yra būtina, jog pirmiau paminėtų A, Bi ir Bii 
punktų kompensacinės priemonės būtų užbaigtos įgyvendinti dar prieš prasidedant statybos 
darbams.4 Be to, B.iii ir B.iv punktų priemonės turi būti pradėtos įgyvendinti dar prieš 
pradedant statybos darbus ir laipsniškai užbaigtos pagal grafiką, kurį suderina A punkte 
paminėtas fondas.  

Komisija pažymi Ispanijos institucijų įsipareigojimą užtikrinti atitinkamus finansinius 
išteklius, kad būtų vykdomas tinkamas pirmiau paminėtų švelninančių ir kompensacinių 
priemonių monitoringas, jos būtų tinkamai įgyvendinamos ir apie jas tinkamai pranešama.  

Komisija prašo Ispanijos Karalystės vyriausybės siųsti kasmetines projekto įgyvendinimo ir 
visų pirmiau minėtų kompensacinių priemonių įgyvendinimo rezultatų ataskaitas. Pirmoji 
ataskaita turi būti atsiųsta iki tų metų, kuriais uostas pradės veikti, pabaigos, o visos kitos – 
iki kiekvienų tolesnių metų pabaigos.  

IX. KOMISIJOS NUOMONĖ 

Komisija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, laikosi nuomonės, kad naujasis 
Granadiljos uosto projektas, aprašytas Ispanijos institucijų Komisijai pateiktuose 
dokumentuose, gali būti vykdomas dėl įpareigojančių priežasčių atsižvelgti į visuomenės 

                                                 
4 Ispanijos institucijos atsiųs Komisijai savo pasiūlymą dėl trijų naujų Bendrijos svarbos teritorijų, 

paminėtų Bi ir Bii punktuose pagal Buveinių direktyvos 92/43/EEB ir 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos 
sprendimo Nr. 97/266/EB dėl informacijos apie siūlomas „Natura 2000“ teritorijas formos, nuostatas. 
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interesus, su sąlyga, kad bus laiku imtasi visų būtinų kompensacinių priemonių, skirtų 
užtikrinti visokeriopą „Natura 2000“ vientisumo apsaugą, kaip nustatyta VIII skirsnyje.  

Dėl šiame dokumente išreikštos nuomonės Komisija pažymi, kad: 

– ši nuomonė galioja šiam konkrečiam projektui, aprašytam Ispanijos institucijų 
Komisijai pateiktuose dokumentuose5, ir negali būti laikoma taikytina bet 
kokiam kitam panašiam projektui „Natura 2000“ teritorijoje.  

– šioje nuomonėje preziumuojama, kad į susijusių monitoringo programų dėl 
„Natura 2000“ rezultatus bus atsižvelgta taip, kad jei bus būtina, projekto 
konstrukcija bus koreguojama arba bus nustatytos papildomos kompensacinės 
arba švelninančios priemonės.  

                                                 
5 31 dokumentas (23+8) minimas 2005 m. lapkričio 4 d. Ispanijos Karalystės Nuolatinės atstovybės 

Komisijai skirtame rašte Nr. A24-15941 04. Į šiuos dokumentus įtrauktas projekto aprašas, kuriame 
nurodyta jo galutinė konstrukcija ir švelninančios priemonės.  
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