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Tema: Peticija Nr. 0359/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje, tariamai pažeidžiančio Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvą ir Buveinių direktyvą, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Maria Elena Solís Yánez

Peticija Nr. 0359/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje, tariamai pažeidžiančio Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvą ir Buveinių direktyvą, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Pedro Hernández Camacho su 164 parašų

Peticija Nr. 0683/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje, tariamai pažeidžiančio Vandens pagrindų 
direktyvą, kurią pateikė Ispanijos pilietė Carmen Cabrera González

Peticija Nr. 1826/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius aplink Kanarų 
salas Fuerteventūrą ir Lansarotę, kurią pateikė Ispanijos pilietis Daniel 
Pérez Creus 

1. Peticijų santrauka

Peticija Nr. 0359/2012.

Peticijos pateikėja nepritaria Ispanijos vyriausybės sprendimui išduoti leidimą žvalgyti naftos 
išteklius aplink Kanarų salas Fuerteventūrą ir Lansarotę. Ji įspėja, kad leidimas buvo duotas 
pagal sparčiąją procedūrą, neatsižvelgiant į aplinkosaugos teisės aktus, be to, leista gręžti arti 
kranto (apie 10 km) ir nenurodytas leidžiamas gręžinių skaičius. Peticijos pateikėja ypač 
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pabrėžia Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (Direktyva 2011/92/ES) pažeidimus 
(neatliktas tinkamas vertinimas ir nesikonsultuota), taip pat Buveinių direktyvos (Direktyva 
92/43/EEB) pažeidimus, kadangi netoliese esančias teritorijas „saugo Europos teisės aktai“. 
Be to, peticijos pateikėja teigia, kad vietos valdžios institucijos priešinasi naftos gavybai šioje 
teritorijoje, ir nurodo kovo 5 d. Europos Komisijai pateiktą oficialų skundą.

Peticija Nr. 0559/2012.

Šia kampanija nepritariama Ispanijos vyriausybės sprendimui išduoti leidimą žvalgyti naftos 
išteklius aplink Kanarų salas Fuerteventūrą ir Lansarotę remiantis 2012 m. kovo 16 d. 
Karališkuoju dekretu Nr. 547/2012. Peticijos pateikėjai pabrėžia, kad daug gyventojų 
priešinasi tam, kad būtų išduotas šis leidimas, kuriuo būtų leidžiama gręžti arti pakrantės (tik 
10 km nuo pakrantės) ir kuriame nenurodytas leidžiamas gręžinių skaičius. Kalbant 
konkrečiai, peticijos pateikėjai nurodo Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (Direktyva 
2011/92/ES) pažeidimus (neatliktas tinkamas vertinimas ir nesikonsultuota), taip pat Buveinių 
direktyvos (Direktyva 92/43/EEB) pažeidimus, kadangi netoliese esančias teritorijas „saugo 
Europos teisės aktai“, ir Paukščių apsaugos direktyvos (Direktyva 2009/147/EB) pažeidimus. 
Be to, peticijos pateikėjai teigia, kad vietos valdžios institucijos priešinasi naftos gavybai šioje 
teritorijoje, ir nurodo Europos Komisijai pateiktą oficialų skundą: EU Pilot 3279/12/ENV ir 
CHAP(2012)00876).

Gegužės 2 d. buvo gautas Harijos miesto (Las Palmaso provincija, Lansarotės sala) 
savivaldybės laiškas. Šiame laiške valdžios institucijos vieningai atmeta leidimą vykdyti 
naftos išteklių žvalgymo veiklą šiame regione ir prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad 
būtų vykdomos aplinkos apsaugos direktyvos.

Peticija Nr. 0683/2012.

Peticijos pateikėjas nepritaria Ispanijos vyriausybės sprendimui išduoti leidimą žvalgyti naftos 
išteklius aplink Kanarų salas Fuerteventūrą ir Lansarotę remiantis 2012 m. kovo 16 d. 
Karališkuoju dekretu Nr. 547/2012. Peticijos pateikėjas įspėja, kad pagal leidimą leidžiama 
žvalgyti dideliame gylyje (3 500 m) ir kad jame nenurodoma, kiek gręžinių leidžiama gręžti. 
Jis pritaria vietos valdžios institucijų pasipriešinimui tokiai veiklai ir nurodo, kad pateikė 
Europos Komisijai šiuos oficialius skundus: EU Pilot 3279/12/ENV ir CHAP(2012)00876. 
Peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, kad pažeidžiama vandens pagrindų direktyva 
(Direktyva 2000/60/EB).

Peticija Nr. 1826/2012. 

Peticijos pateikėjas nepritaria Ispanijos vyriausybės sprendimui išduoti leidimą žvalgyti naftos 
išteklius aplink Kanarų salas Fuerteventūrą ir Lansarotę remiantis 2012 m. kovo 16 d. 
Karališkuoju dekretu Nr. 547/2012. Peticijos pateikėjas įspėja, kad pagal leidimą leidžiama 
žvalgyti dideliame gylyje (3 500 m) ir kad jame nenurodoma, kiek gręžinių leidžiama gręžti. 
Jis pritaria vietos valdžios institucijų pasipriešinimui tokiai veiklai ir nurodo, kad pateikė 
Europos Komisijai šiuos oficialius skundus: EU Pilot 3279/12/ENV ir CHAP(2012)00876. 
Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad pažeista PAV direktyva, Buveinių direktyva, taip pat 
Paukščių direktyva.
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2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0359/2012 paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d.
Peticija Nr. 0559/2012 paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d.
Peticija Nr. 0683/2012 paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 28 d.
Peticija Nr. 1826/2013 paskelbta priimtina 2013 m. liepos 17 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Dėl peticijų Nr. 359/2012, 559/2012 ir 683/2012

Komisija sužinojo apie naftos gręžinius Ispanijos vandenyse netoli Kanarų salų iš didelio 
skaičiaus pateiktų skundų ir kelių Europos Parlamento pateiktų klausimų.

Šiuo metu Komisija nagrinėja du pagrindinius klausimus: susijusius su ES aplinkosaugos teisės 
aktais, t. y. Direktyvomis 92/43/EB1 ir 2011/92/ES2 ir susijusius su ES energetikos teisės aktais, 
visų pirma Direktyva 94/22/EB3. 

Kalbant apie aplinkosauginį aspektą, Komisijai nagrinėjant vieną iš minėtų klausimų ir 
apsikeitusi nuomonėmis su Komisija Ispanija įsipareigojo pagal Direktyvą 2011/92/ES atlikti 
išsamų poveikio aplinkai vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į visus atitinkamus 
aplinkosauginius aspektus, t .y. tuos, kurie susiję su Direktyva 92/43/EB. Kalbant apie ES 
energetikos teisę, Komisija laukia oficialaus Ispanijos valdžios institucijų pareiškimo, kad galėtų 
įvertinti atitiktį atitinkamiems teisės aktams. 

Viešosios konsultacijos, kurios bus surengtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros metu, bus 
tinkamiausia proga apsvarstyti visus argumentus, į kuriuos Komisijos dėmesį atkreipė daugelis 
skundų pateikėjų.

Išvada

Kadangi šiam projektui dar nesuteiktas leidimas ir Ispanijos valdžios institucijos patvirtino
Komisijai, jog prieš suteikiant leidimą vykdyti projektą (jei šis leidimas galiausiai bus suteiktas) 
bus atliktas išsamus jo poveikio aplinkai vertinimas, apimantis ir viešąsias konsultacijas, 
Komisija mano, kad šiuo etapu dar per anksti nustatyti taikytinų ES aplinkosaugos teisės aktų 
pažeidimą.

                                               
1 gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. 
OL L 206, 1992 7 22.
2 2011 m. gruod˛io 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (Tekstas svarbus EEE) OL L 26, 2012 1 28.
3 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius žvalgymams, tyrimams ir gavybai išdavimo ir naudojimo jais sąlygų. Oficialusis leidinys L 
164, 1994 6 30, p. 0003 - 0008
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4 Komisijos atsakymas (peržiūrėtas), gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

Dėl peticijų Nr. 359/2012, 559/2012, 683/2012 ir 1826/2012

Komisija supranta galimą neigiamą poveikį aplinkai, kuris gali kinti dėl aptariamo gavybos 
projekto įgyvendinimo. Tačiau galutinį sprendimą dėl savo gamtinių išteklių valdymo ir toliau 
priima valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos laikydamosi ES teisės aktų. Griežtas 
atitinkamų ES aplinkos teisės aktų nuostatų laikymasis labai padės išvengti ar kuo labiau 
sumažinti galimą riziką. 

Komisijos atliktas tyrimas parodė, kad šiuo metu vyksta projekto poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra pagal Direktyvą 2011/92/ES1, siekiant nustatyti visus tyrimų veiklos su aplinka 
susijusius aspektus ir į juos atsižvelgti. Į poveikio aplinkai procedūrą buvo įtrauktas viešųjų 
konsultacijų laikotarpis, per kurį visi susiję asmenys galėjo pateikti visus savo turimus elementus 
ir dokumentus, kuriais būtų nurodomas galimas neigiamas projekto poveikis aplinkai. 

Pagal Komisijos turimą informaciją matyti, kad aptariamais tyrimų leidimais komercinis 
angliavandenilių išgavimas neleidžiamas ir leidimas vykdyti šią veiklą jais nesuteikiamas 
automatiškai. 

Išvada

Kadangi leidimas dėl aptariamo gavybos projekto dar nesuteiktas, Komisija iki šiol negalėjo 
nustatyti jokio ES aplinkos teisės aktų pažeidimo, todėl pirmiau nurodytas ES tyrimas yra 
baigtas. Jei paaiškėtų kokių nors naujų faktų dėl galimo atitinkamų ES aplinkos teisės aktų 
nuostatų pažeidimo, Komisija nedvejodama imsis tinkamų veiksmų.

                                               
1 2011 m. gruod˛io 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Tekstas svarbus EEE),  OL L 26, 2012 1 28.


