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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0359/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Elena 
Solís Yánez, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventurā un Lanzarotē (Kanāriju 
salās), iespējams, pārkāpjot Direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu un 
Dzīvotņu direktīvu

Lūgumraksts Nr. 0559/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Hernández Camacho un kam pievienoti 164 paraksti, par atļauju naftas 
meklējumiem Fuerteventurā un Lanzarotē (Kanāriju salās), ar ko, iespējams, tiek 
pārkāpta Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva un Dzīvotņu direktīva

Lūgumraksts Nr. 0683/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ma del Carmen 
Cabrera González, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventurā un Lanzarotē 
(Kanāriju salas), kas, iespējams, pārkāpj Ūdens pamatdirektīvu

Lūgumraksts Nr. 1826/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Daniel Pérez 
Creus, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventuras un Lanzarotes salās (Kanāriju 
salas)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 0359/2012

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Spānijas valdības lēmumu atļaut veikt naftas izpēti ap 
Fuerteventuras un Lanzarotes salām (Kanāriju salās). Viņa brīdina par to, ka atļauja tika 
piešķirta paātrinātā procesā, neņemot vērā vides tiesību aktus, un ka tajā atļauts veikt urbšanu 
tuvu krastam (10 km attālumā) un nav norādīts atļautais urbumu skaits. Īpaši lūgumraksta 
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iesniedzēja norāda, ka tiek pārkāpta Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu 
(Direktīva 2011/92/ES), jo nav veikts atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī 
apspriešana, un Dzīvotņu direktīva (Direktīva 92/43/EEK), ņemot vērā tuvumā esošās 
teritorijas, kuras ir „aizsargātas ar Eiropas tiesību aktiem”. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka vietējā pārvalde iebilst pret naftas darbībām šajā teritorijā un norāda, ka oficiāla 
sūdzība Eiropas Komisijai tika iesniegta 5. martā.

Lūgumraksts Nr. 0559/2012

Ar šo kampaņu tiek iebilsts pret Spānijas valdības lēmumu, kas pieņemts ar karaļa 2012. gada 
16. marta Dekrētu Nr. 547/2012 un ar ko atļauj naftas izpēti Fuerteventuras un Lanzarotes 
salās (Kanāriju salas). Lūgumraksta iesniedzēji uzsver, ka sabiedrība plaši protestē pret šo 
atļauju, saskaņā ar kuru varētu veikt urbumus tuvu piekrastei (10 km attālumā) un kurā nav 
precizēts atļauto urbumu skaits. Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzēji norāda uz pārkāpumiem 
saistībā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu (2011/92/ES), jo nav veikts pienācīgs 
novērtējums un apspriešana, Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43/EEK), ņemot vērā, ka 
tuvējās teritorijas ir „aizsargātas ar Eiropas tiesību aktiem”, un Putnu direktīvu
(Direktīva 2009/147/EK). Turklāt lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka vietējās pašvaldības 
iebilst pret naftas ieguves pasākumiem šajās teritorijās, un norāda uz oficiālām sūdzībām, kas 
iesniegtas Eiropas Komisijai: EU Pilot 3279/12/ENV un CHAP(2012)00876).

Tika saņemta ar 2. maiju datēta vēstule no Haría pašvaldības iestādēm (Laspalmasa, 
Lanzarotes sala). Šajā vēstulē iestādes pauž vienprātīgu noraidījumu atļaujai veikt naftas 
meklējumu darbības šajā teritorijā un lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka tiek īstenotas 
vides direktīvas.

Lūgumraksts Nr. 0683/2012

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret 2012. gada 16. marta karaļa Dekrētā Nr. 547/2012 
ietverto Spānijas valdības lēmumu atļaut naftas izpēti Fuerteventuras un Lanzarotes salās 
(Kanāriju salas). Brīdinot, ka ar šo atļauju drīkst veikt dziļūdeņu izpēti (3500 metru dziļumā) 
un tajā nav noteikts atļauto urbumu skaits, lūgumraksta iesniedzēja atbalsta vietējo pārvaldes 
iestāžu iebildumus pret šādām darbībām un atsaucas uz to oficiālajām sūdzībām, kas 
iesniegtas Eiropas Komisijā: EU Pilot 3279/12/ENV un CHAP(2012)00876. Lūgumraksta 
iesniedzēja īpaši uzsver to, ka tiek pārkāpta Ūdens pamatdirektīva (Direktīva 2000/60/EK).

Lūgumraksts Nr. 1826/2012 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret 2012. gada 16. marta karaļa Dekrētā Nr. 547/2012 
ietverto Spānijas valdības lēmumu atļaut naftas izpēti Fuerteventuras un Lanzarotes salās 
(Kanāriju salas). Lūgumraksta iesniedzējs brīdina, ka ar šo atļauju drīkst veikt dziļūdeņu 
izpēti (3500 metru dziļumā) un tajā nav noteikts atļauto urbumu skaits, un atbalsta vietējo 
pārvaldes iestāžu iebildumus pret šādām darbībām un atsaucas uz to oficiālajām sūdzībām, 
kas iesniegtas Eiropas Komisijā: EU Pilot 3279/12/ENV un CHAP(2012)00876. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka šī atļauja ir pretrunā Direktīvai par ietekmes uz vidi novērtējumu, 
Dzīvotņu direktīvai, kā arī Putnu direktīvai.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0359/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0559/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0683/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 1826/2013 atzīts par pieņemamu 2013. gada 17. jūlijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 359/2012, 559/2012 un 683/2012

Par problēmu saistībā ar Spānijas ūdeņos Kanāriju salu tuvumā notiekošajiem naftas urbumiem 
Komisija uzzināja tad, kad tā saņēma ievērojamu daudzumu sūdzību un vairākus Eiropas 
Parlamenta jautājumus.

Patlaban Komisija pārbauda divus būtiskus jautājumus: atbilstību ES tiesību aktiem vides jomā, 
proti, Direktīvai 92/43/EK1 un 2011/92/ES2, un atbilstību ES tiesību aktiem enerģētikas jomā, 
galvenokārt Direktīvai 94/22/EK3. 

Attiecībā uz vides aspektu, ņemot vērā informācijas apmaiņu ar Komisiju, saistībā ar vienu no 
minētajām pārbaudēm Spānija apņēmās veikt pilnīgu ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/ES, ievērojot visus būtiskos vides aspektus, proti, tos, kas ietverti 
Direktīvā 92/43/EK. Attiecībā uz ES tiesību aktiem enerģētikas jomā Komisija gaida oficiālu 
paziņojumu no Spānijas iestādēm, lai varētu izvērtēt atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem. 

Publiskā apspriešana, kas notiks saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, būs 
vispiemērotākā izdevība, lai izceltu visus pierādījumus, kuriem Komisijas uzmanību pievērsuši 
daudzie sūdzību iesniedzēji.

Secinājums

Tā kā projektam nav dota atļauja un Spānijas iestādes apstiprināja Komisijai, ka pilnīgs projekta 
ietekmes uz vidi novērtējums, tostarp publiskā apspriešana, tiks īstenota pirms atļaujas došanas 
projektam (ja projekts saņems atļauju), Komisija uzskata, ka šobrīd ir pāragri spriest, vai šajā
gadījumā ir tikuši pārkāpti piemērojamie ES tiesību akti vides jomā.

4 Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

                                               
1

Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.
2

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Dokuments attiecas uz EEZ. OV L 26, 28.1.2012.
3

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un 
izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei. Oficiālais Vēstnesis L 164, 30.6.1994., 
0003.–0008. lpp.
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Attiecībā uz lūgumrakstiem 359/2012, 559/2012, 683/2012 and 1826/2012

Komisija apzinās iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kas var rasties, īstenojot attiecīgo 
izpētes projektu. Tomēr galīgo lēmumu par dabas resursu kontroli joprojām pieņem dalībvalstu 
iestādes, ievērojot ES tiesību aktus. Stingra attiecīgo ES vides tiesību aktu ievērošana būtiski 
palīdzēs izvairīties no iespējamā riska vai to samazināt.  

Komisijas veiktajā izmeklēšanā tika atklāts, ka projektam pašlaik tiek veikta ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) procedūra saskaņā ar Direktīvu 2011/92/EU1, lai noteiktu un ņemtu vērā 
visus vides aspektus zinātniskās izpētes pasākumos. IVN procedūras gaitā tika iekļauts 
sabiedriskās apspriešanas periods, kura laikā jebkurai attiecīgai personai bija tiesības iesniegt 
visas viņu rīcībā esošās sastāvdaļas un dokumentus, kas atklātu projekta iespējamo negatīvo 
ietekmi uz vidi.  

Komisijas rīcībā esošajā informācijā ir norādīts, ka attiecīgās izpētes atļaujas nepieļauj 
ogļūdeņraža ieguvi komerciālām vajadzībām, kā arī nenozīmē šādas darbības automātisku 
atļauju. 

Secinājums

Tā kā attiecīgajam izpētes projektam vēl nav dota atļauja, Komisija šobrīd nevarēja noteikt ES 
vides aktu tiesību pārkāpumu, un tāpēc iepriekš minētā ES izmeklēšana tika slēgta. Ja atklāsies 
jaunas norādes par iespējamiem ES vides tiesību pārkāpumiem, Komisija nevilcināsies rīkoties 
atbilstoši.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Dokuments attiecas uz EEZ. OV L 26, 28.1.2012.


