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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0359/2012, którą złożyła Maria Elena Solís Yánez 
(Hiszpania) w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej na 
wyspach Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), rzekomo 
naruszającego dyrektywę OOŚ oraz dyrektywę siedliskową

Petycja 0559/2012, którą złożył Pedro Hernández Camacho (Hiszpania) 
ze 164 podpisami, w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej 
na wyspach Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), rzekomo 
naruszającego dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
oraz dyrektywę siedliskową

Petycja 0683/2012, którą złożyła Ma del Carmen Cabrera González 
(Hiszpania) w sprawie zezwolenia na poszukiwanie ropy naftowej na 
wyspach Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), rzekomo 
naruszającego ramową dyrektywę wodną

Petycja 1826/2012, którą złożył Daniel Pérez Creus (Hiszpania) 
w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej na wyspach 
Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie) 

1. Streszczenie petycji

Petycja 0359/2012

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec decyzji rządu hiszpańskiego o wydaniu 
zezwolenia na poszukiwania ropy naftowej wokół wysp Fuerteventura i Lanzarote 
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(Wyspy Kanaryjskie). Informuje ona, że zezwolenie to wydano w ramach procedury 
przyspieszonej, lekceważąc prawo dotyczące ochrony środowiska, oraz że daje ono 
możliwość wiercenia w pobliżu wybrzeża (w odległości 10 km), nie precyzując 
dozwolonej liczby odwiertów. Składająca petycję wskazuje w szczególności, że 
naruszono przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
(dyrektywy 2011/92/UE) ze względu na brak odpowiedniej oceny i konsultacji oraz 
przepisy dyrektywy siedliskowej (dyrektywy 92/43/EWG), ponieważ pobliskie obszary 
są „chronione na mocy prawodawstwa europejskiego”. Składająca petycję stwierdza 
ponadto, że lokalna administracja sprzeciwia się prowadzeniu na przedmiotowym
obszarze działań związanych z wydobyciem ropy naftowej i informuje, że w dniu 5 
marca została wniesiona oficjalna skarga do Komisji Europejskiej.

Petycja 0559/2012

Celem przedmiotowej petycji jest sprzeciw wobec decyzji rządu hiszpańskiego 
o zezwoleniu na poszukiwania ropy naftowej wokół wysp Fuerteventura i Lanzarote 
(Wyspy Kanaryjskie), wydanej w drodze dekretu królewskiego nr 547/2012 z dnia 16 
marca 2012 r. Składający petycję wskazują, że istnieje duża społeczna opozycja 
przeciwko temu zezwoleniu, które umożliwi wiercenia w pobliżu wybrzeża 
(w odległości 10 km) i w którym nie sprecyzowano dozwolonej liczby odwiertów. 
Składający petycję wskazują w szczególności, że naruszono przepisy dyrektywy 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2011/92/UE), ponieważ brak 
odpowiedniej oceny i konsultacji, oraz przepisy dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 
92/43/EWG), ponieważ pobliskie obszary są „chronione na mocy prawodawstwa 
europejskiego”, a także dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE). Składający 
petycję stwierdzają ponadto, że lokalne organy administracji sprzeciwiają się 
prowadzeniu na przedmiotowym obszarze działań związanych z wydobyciem ropy 
naftowej, i informują, że wniesione zostały oficjalne skargi do Komisji Europejskiej: EU 
Pilot 3279/12/ENV i CHAP(2012)00876.

Od władz gminy Haría (Las Palmas, wyspa Lanzarote) otrzymano pismo z dnia 2 maja. 
W piśmie tym władze jednogłośnie sprzeciwiają się wydaniu zezwolenia na 
poszukiwania ropy naftowej na tym obszarze i zwracają się do Parlamentu 
Europejskiego o zapewnienie wdrożenia dyrektyw środowiskowych.

Petycja 0683/2012

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec decyzji rządu hiszpańskiego o zezwoleniu na 
poszukiwania ropy naftowej wokół wysp Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy 
Kanaryjskie), wydanej w drodze dekretu królewskiego nr 547/2012 z dnia 
16 marca 2012 r. Składający petycję alarmuje, że w zezwoleniu dopuszcza się 
prowadzenie poszukiwań w głębokich wodach (3500 metrów) oraz nie określa się 
dozwolonej liczby odwiertów. Popiera on sprzeciw organów lokalnej administracji 
wobec takich działań i powołuje się na formalne skargi, jakie wniosły one do Komisji 
Europejskiej: EU Pilot 3279/12/ENV oraz CHAP(2012)00876. Składająca petycję 
wskazuje, że naruszono przepisy ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE).
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Petycja 1826/2012 

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec decyzji rządu hiszpańskiego, który w drodze 
dekretu królewskiego nr 547/2012 z dnia 16 marca 2012 r. wydał zezwolenie na 
poszukiwania ropy naftowej wokół wysp Fuerteventura i Lanzarote (Wyspy 
Kanaryjskie. Składający petycję alarmuje, że w zezwoleniu dopuszcza się prowadzenie 
poszukiwań w głębokich wodach (3500 metrów) oraz nie określa się dozwolonej liczby 
odwiertów. Popiera on sprzeciw organów lokalnej administracji wobec takich działań 
i powołuje się na formalne skargi, jakie wniosły one do Komisji Europejskiej: EU Pilot 
3279/12/ENV oraz CHAP(2012)00876. Składający petycję podkreśla, że doszło do 
naruszenia dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dyrektywy 
siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej.

2. Dopuszczalność

Petycja 0359/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r.
Petycja 0559/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r.
Petycja 0683/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2012 r.
Petycja 1826/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2013 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

W odniesieniu do petycji 359/2012, 559/2012 i 683/2012

Szereg skarg skierowanych do PE oraz liczne pytania zadane w Parlamencie Europejskim 
zwróciły uwagę Komisji Europejskiej na kwestię odwiertów na wodach hiszpańskich 
otaczających Wyspy Kanaryjskie.

Obecnie Komisja bada dwie główne kwestie: kwestię prawodawstwa unijnego w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności dyrektyw 92/43/WE1 i 2011/92/UE2, oraz kwestię 
przepisów unijnych w zakresie energetyki, w szczególności dyrektywy 94/22/WE3. 

W odniesieniu do kwestii ochrony środowiska po wymianie poglądów z Komisją 
Europejską w ramach jednego z ww. postępowań, Hiszpania potwierdziła, że przeprowadzi 
pełną ocenę wpływu na środowisko zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, w której to ocenie 
zostaną uwzględnione wszystkie odpowiednie kwestie dotyczące ochrony środowiska, 
a w szczególności te zawarte w dyrektywie 92/43/WE. W odniesieniu do przepisów 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst mający znaczenie dla 
EOG). Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Dz.U. L 164 z
30.6.1994, s. 3–8.



PE500.687v02-00 4/5 CM\1015294PL.doc

PL

unijnych w zakresie energetyki Komisja oczekuje formalnego oświadczenia władz 
hiszpańskich, aby ocenić, czy zachowano zgodność z odpowiednim przepisami prawnymi. 

Konsultacja społeczna, jaka zostanie przeprowadzona w ramach procedury oceny wpływu 
na środowisko, będzie odpowiednią sposobnością, aby rozpatrzyć wszystkie kwestie 
przedłożone Komisji w wielu wniesionych skargach.

Podsumowanie

Ponieważ jeszcze nie wydano zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, a władze 
hiszpańskie potwierdziły, że przeprowadzą pełną ocenę wpływu tego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym konsultację społeczną (jeżeli przedsięwzięcie zostanie ostatecznie 
zatwierdzone), Komisja uważa na tym etapie, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy 
w tym przypadku doszło do naruszenia obowiązujących unijnych przepisów w zakresie 
ochrony środowiska.

4 Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

W odniesieniu do petycji 359/2012, 559/2012, 683/2012 oraz 1826/2012

Komisja jest świadoma potencjalnego negatywnego wpływu, jaki może wywrzeć na 
środowisko realizacja projektów poszukiwań, o których mowa powyżej. Jednak ostateczna 
decyzja dotycząca kontroli nad zasobami naturalnymi należy do władz krajowych 
poszczególnych państw członkowskich w granicach ustawodawstwa unijnego. Zachowanie 
ścisłej zgodności z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w 
znaczącym stopniu pomogłoby uniknąć potencjalnych zagrożeń lub zmniejszyć je do 
minimum. 

Postępowanie przeprowadzone przez Komisję pokazało, że obecnie w ramach projektu 
realizowana jest ocena oddziaływania na środowisko (EIA) przewidziana w dyrektywie 
2011/92/UE1, aby wskazać i uwzględnić wszystkie aspekty poszukiwań związane 
z ochroną środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje okres konsultacji 
społecznej, w trakcie którego każda zainteresowana osoba może przedstawić wszystkie 
posiadane przez nią elementy i dokumenty wskazujące na to, że przedsięwzięcie może 
mieć negatywny wpływ na środowisko. 

Dostępne Komisji informacje wskazują, że przedmiotowe zezwolenia na poszukiwania nie 
zezwalają na wydobywanie węglowodorów do celów handlowych ani nie pociągają za 
sobą automatycznego zezwolenia na taką działalność.  

Podsumowanie

Ponieważ zezwolenie na prowadzenie poszukiwań nie zostało jeszcze wydane, Komisja 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst mający znaczenie dla 

EOG). Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
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nie może w tym momencie stwierdzić żadnego naruszenia unijnego prawodawstwa 
w zakresie ochrony środowiska i dlatego też postępowanie, o którym mowa powyżej, 
zostaje zamknięte. Jeżeli pojawi się jakakolwiek oznaka wskazująca na ewentualne 
naruszenie właściwych przepisów, Komisja nie zawaha się podjąć odpowiednich działań.


