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Tárgy: Maria Elena Solís Yánez spanyol állampolgár által benyújtott 0359/2012. számú 
petíció Fuerteventurában és Lanzarotéban (Kanári-szigetek) a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv állítólagos 
megsértésével járó kőolajkutatás engedélyezéséről

Pedro Hernández Camacho spanyol állampolgár által benyújtott 0559/2012. 
számú, 164 aláírást tartalmazó petíció a kanári-szigeteki Fuerteventurán és 
Lanzarotén történő olajkutatásnak a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet 
és az élőhelyvédelmi irányelvet állítólagosan sértő engedélyezéséről

Ma del Carmen Cabrera González spanyol állampolgár 0683/2012. számú 
petíciója a kanári-szigeteki Fuerteventura és Lanzarote szigeteken a vízügyi 
keretirányelv állítólagos megsértésével járó kőolajkutatás engedélyezéséről

Daniel Pérez Creus spanyol állampolgár által benyújtott 1826/2012. számú petíció 
a kanári-szigeteki Fuerteventura és Lanzarote szigete körüli olajkutatás 
engedélyezéséről

1. A petíciók összefoglalása

0359/2012. számú petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a Fuerteventura és Lanzarote (Kanári-szigetek) körüli 
kőolajkutatást engedélyező spanyol kormányhatározat ellen. A petíció benyújtója felhívja a 
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figyelmet arra, hogy az engedélyt gyorsított eljárásban adták meg, amelynek során nem vették 
figyelembe a környezetvédelmi jogszabályokat, ezenkívül az engedély a partok közelében 
(attól tíz kilométerre) is lehetővé teszi fúrások végzését, és nem határozza meg az 
engedélyezett fúrókutak számát. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy megsértették a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU irányelvet, mivel nem végeztek megfelelő 
vizsgálatot és nem folytattak konzultációt, valamint a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet, 
mivel a szomszédos területek az uniós jogszabályok értelmében védettnek minősülnek. 
Ezenfelül a petíció benyújtójának állítása szerint a helyi közigazgatási szervek ellenzik a 
kőolaj-feltárási és -kitermelési tevékenységeket a térségben, és felhívja a figyelmet az Európai 
Bizottsághoz március 5-én benyújtott hivatalos panaszra.

0559/2012. számú petíció

A kezdeményezés a spanyol kormány azon határozatával szemben lép fel, amely a 2012. 
március 16-i 547/2012. számú királyi rendelettel engedélyezi a kanári-szigeteki Fuerteventura 
és Lanzarote szigete körüli olajkutatást. A petíció benyújtói hangsúlyozzák, hogy az engedélyt 
az állampolgárok szemben széles körben ellenzik, mivel az lehetővé tenné a part közelében 
(attól mindössze 10 km-re) történő fúrást, és nem határozza meg az engedélyezett fúrókutak 
számát. A petíció benyújtói konkrétan rámutatnak a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv (2011/92/EU irányelv) megsértésére, tekintettel a megfelelő vizsgálat és a 
konzultáció hiányára, az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) be nem tartására, 
tekintettel arra, hogy a közelben európai jogszabályok által védett területek találhatók, 
valamint a madárvédelmi irányelv megsértésére (2009/147/EK irányelv). Ezenfelül a petíció 
benyújtói azt állítják, hogy a helyi hatóságok ellenzik a kőolajjal kapcsolatos tevékenységeket 
a térségben, és felhívják a figyelmet az Európai Bizottsághoz benyújtott hivatalos panaszokra 
(EU Pilot 3279/12/ENV és CHAP(2012)00876).

Haría (Las Palmas, Lanzarote sziget) önkormányzati hatóságaitól érkezett egy levél, május 2-i 
keltezéssel. Ebben a hatóságok kifejtik, hogy egyhangúlag elutasítják a térségbeli olajkutatási 
tevékenységekre vonatkozó engedélyt, és kérik az Európai Parlamentet a környezetvédelmi 
irányelvek érvényesülésének biztosítására.

0683/2012. számú petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a spanyol kormány azon határozata ellen, amely a 2012. 
március 16-i 547/2012. számú királyi rendelettel engedélyezi a kanári-szigeteki Fuerteventura 
és Lanzarote szigete körüli olajkutatást. A petíció benyújtója riasztónak tartja, hogy az 
engedély 3 500 méteres mélységben engedélyezi a mélytengeri kutatást, és nem határozza 
meg az engedélyezett fúrótornyok számát, ezért a benyújtó támogatja a helyi önkormányzatok 
fellépését az ilyen tevékenységekkel szemben, és idézi az Európai Bizottsághoz benyújtott 
hivatalos panaszukat: EU Pilot 3279/12/ENV és CHAP(2012)00876. A petíció benyújtója 
kiemeli a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv megsértését.

1826/2012. számú petíció 

A petíció benyújtója tiltakozik a spanyol kormány azon határozata ellen, amely a 2012. 
március 16-i 547/2012. számú királyi rendelettel engedélyezi a kanári-szigeteki Fuerteventura 
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és Lanzarote szigete körüli olajkutatást. A petíció benyújtója riasztónak tartja, hogy az 
engedély 3 500 méteres mélységben engedélyezi a mélytengeri kutatást, és nem határozza 
meg az engedélyezett fúrótornyok számát, ezért a benyújtó támogatja a helyi önkormányzatok 
fellépését az ilyen tevékenységekkel szemben, és idézi az Európai Bizottsághoz benyújtott 
hivatalos panaszukat: EU Pilot 3279/12/ENV és CHAP(2012)00876. A petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv, az élőhely-irányelv, 
valamint a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv megsértésére.

2. Elfogadhatóság

A 0359/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2012. július 6-án.
Az 0559/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2012. szeptember 14-én.
A 0683/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2012. szeptember 28-án.
Az 1826/1826. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2013. július 17-én.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A 0359/2012., 0559/2012. és 0683/2012. számú petíciók

A Bizottsághoz számos panasz érkezett a Kanári-szigetek közelében található spanyol vizeken 
végzett olajfúrások ügyében, illetve az Európai Parlament is több kérdést intézett hozzá 
ezügyben.

A Bizottság jelenleg két fontos kérdést vizsgál: egyrészt az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak, nevezetesen a 92/43/EK1 és a 2011/92/EU2 irányelveknek való megfelelést, 
másrészt az uniós energiaügyi jogszabályoknak, elsősorban a 94/22/EK3 irányelvnek való 
megfelelést. 

Környezetvédelmi szempontból elmondható, hogy a Bizottsággal való megbeszéléseket 
követően, illetve a fent említett vizsgálatokkal összefüggésben Spanyolország kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a 2011/92/EU irányelvnek megfelelően teljes körű, a 92/43/EK irányelvből 
eredő valamennyi környezetvédelmi szempontra kiterjedő hatásvizsgálatot végez. Az uniós 
energiaügyi szabályozás tekintetében a Bizottság még várja a spanyol hatóságok nyilatkozatát 
annak megállapítása érdekében, hogy betartották-e a vonatkozó szabályozást. 

A környezeti hatásvizsgálat keretében rendezett nyilvános konzultáció lesz a legalkalmasabb 
fórum arra, hogy felvessék mindazokat a tényeket, amelyek a számos panasz révén eljutottak a 
Bizottsághoz.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről HL L 206., 1992.7.22.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 26., 2012.1.28.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről HL L 164., 
1994.6.30., 3–8. o.



PE500.687v02-00 4/4 CM\1015294HU.doc

HU

Következtetés

Mivel a projektet még nem engedélyezték, és mivel a spanyol hatóságok azt közölték a 
Bizottsággal, hogy az esetleges engedélyezést megelőzően teljes körű környezeti 
hatásvizsgálatra, és ennek keretében nyilvános konzultációra kerül majd sor, a Bizottság szerint 
az ügyben jelenleg nem állapítható meg a vonatkozó uniós környezetvédelmi szabályozás 
megsértése.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. december 19.

A 0359/2012., 0559/2012., 0683/2012. és 1826/2012. számú petíciók

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a szóban forgó kitermelési projekt végrehajtása milyen 
negatív környezeti hatásokkal járhat. Ugyanakkor a tagállamok nemzeti hatóságai teljes körű 
ellenőrzést gyakorolnak országuk természeti erőforrásai felett, az uniós szabályozás által 
megszabott keretek között. Az uniós környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek szigorú betartása jelentős mértékben hozzájárul a potenciális kockázatok 
elkerüléséhez vagy csökkentéséhez. 

A Bizottság által végzett vizsgálat kimutatta, hogy a projekttel kapcsolatosan jelenleg zajlik a 
2011/92/EU irányelv1 szerinti környezeti hatásvizsgálat annak érdekében, hogy sikerüljön 
azonosítani és figyelembe venni a kutatási tevékenységek környezeti hatásait. A környezeti 
hatásvizsgálat keretében nyilvános konzultációs időszakot is kijelöltek, amely alatt bármely 
érintett személy benyújthatta a rendelkezésére álló olyan dokumentumokat vagy egyéb 
bizonyítékokat, amelyek a projekt káros környezeti hatására utalhatnak. 

A Bizottság információi szerint a szóban forgó kitermelési engedélyek nem teszik lehetővé sem 
szénhidrogének kereskedelmi célú kitermelését, sem ilyen tevékenység későbbi automatikus 
engedélyezését. 

Következtetés

Mivel a szóban forgó kitermelési projektet még nem engedélyezték, a Bizottság nem tudta 
megállapítani, hogy megsértették-e az EU környezetvédelmi szabályozását, ezért az uniós 
vizsgálat lezárult. Amennyiben új fejlemények kapcsán felmerül az uniós környezetvédelmi 
szabályozás megsértésének gyanúja, a Bizottság habozás nélkül megteszi majd a szükséges 
lépéseket.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EGT-vonatkozású szöveg)  HL L 26., 

2012.1.28.


