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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0359/2012, ktorú predkladá Maria Elena Solís Yánezová, španielska 
štátna občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch 
Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým sa údajne porušuje 
smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernica 
o biotopoch

Petícia 0559/2012, ktorú predkladá Pedro Hernández Camacho, španielsky 
štátny občan, so 164 podpismi, o povolení prieskumu ložísk ropy na 
ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým sa údajne 
porušuje smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernica 
o biotopoch

Petícia 0683/2012, ktorú predkladá Ma del Carmen Cabrera González, 
španielska štátna občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch 
Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým sa údajne porušuje 
rámcová smernica o vode

Petícia 1862/2012, ktorú predkladá Daniel Pérez Creus, španielsky štátny 
občan, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura a 
Lanzarote (Kanárske ostrovy) 

1. Zhrnutie obsahu petícií

Petícia 0359/2012

Predkladateľka petície namieta proti rozhodnutiu španielskej vlády povoliť prieskum ložísk 



PE500.687v02-00 2/4 CM\1015294SK.doc

SK

ropy v blízkosti ostrovov Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy). Upozorňuje, že 
povolenie bolo vydané v zrýchlenom procese, pri ktorom sa nedbalo na právne predpisy 
v oblasti životného prostredia, a že umožňuje uskutočňovať vrty v blízkosti pobrežia (už od 
10 km) a neuvádza počet povolených vrtov. Predkladateľka petície konkrétne poukazuje na 
porušenie predpisov týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (smernica 
2011/92/EÚ) z dôvodu nevykonania riadneho posúdenia a konzultácií a na porušenie 
smernice o biotopoch (smernica 92/43/EHS), a to vzhľadom na to, že susedné oblasti sú 
„chránené európskymi právnymi predpismi“. Predkladateľka petície navyše tvrdí, že miestne 
samosprávy sú proti ropným činnostiam v oblasti, a poukazuje na oficiálnu sťažnosť podanú 
Európskej komisii 5. marca.

Petícia 0559/2012

Táto kampaň namieta proti rozhodnutiu španielskej vlády povoliť prieskum ložísk ropy v 
blízkosti ostrovov Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy) prostredníctvom 
kráľovského dekrétu č. 547/2012 zo 16. marca 2012. Predkladatelia petície upozorňujú na 
široký ľudový odpor proti povoleniu, ktoré umožní vŕtanie v blízkosti pobrežia (už od 10 km) 
a v ktorom sa neuvádza počet povolených vrtov. Predkladatelia petície konkrétne poukazujú 
na porušenie predpisov týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (smernica 
2011/92/EÚ) z dôvodu nevykonania riadneho posúdenia a konzultácií a na porušenie 
smernice o biotopoch (smernica 92/43/EHS), a to vzhľadom na to, že susedné oblasti sú 
„chránené európskymi právnymi predpismi“, a smernice o ochrane vtáctva (smernica 
2009/147/ES). Predkladatelia petície navyše tvrdia, že miestne samosprávy sú proti ropným 
činnostiam v oblasti, a poukazujú na oficiálne sťažnosti podané Európskej komisii: EU Pilot 
3279/12/ENV a CHAP(2012)00876.

Prišiel list zo dňa 2. mája, ktorý poslali orgány miestnej samosprávy v obci Haría (Las 
Palmas, na ostrove Lanzarote). Orgány v liste vyjadrujú jednomyseľné odmietnutie povolenia 
na prieskum ložísk ropy v oblasti a žiadajú Európsky parlament, aby zabezpečil 
presadzovanie smerníc o životnom prostredí.

Petícia 0683/2012

Predkladateľka petície namieta proti rozhodnutiu španielskej vlády povoliť prieskum ložísk 
ropy v blízkosti ostrovov Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy) prostredníctvom 
kráľovského dekrétu č. 547/2012 zo 16. marca 2012. Upozornením na to, že povolenie 
umožňuje hlbinný geologický prieskum (do hĺbky 3 500 metrov) a že neurčuje počet 
povolených vrtov, predkladateľka petície podporuje zamietnutie tejto činnosti miestnou 
samosprávou a uvádza ich formálne sťažnosti podané na Európsku komisiu: EU Pilot 
3279/12/ENV a CHAP(2012)00876. Predkladateľka petície upozorňuje na porušenie 
rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES).

Petícia 1826/2012 

Predkladateľ petície namieta proti rozhodnutiu španielskej vlády povoliť prieskum ložísk ropy 
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v blízkosti ostrovov Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy) prostredníctvom 
kráľovského dekrétu č. 547/2012 zo 16. marca 2012. Upozornením na to, že povolenie 
umožňuje hlbinný geologický prieskum (do hĺbky 3 500 metrov) a že neurčuje počet 
povolených vrtov, predkladateľ petície podporuje zamietnutie tejto činnosti miestnou 
samosprávou a uvádza ich formálne sťažnosti podané na Európsku komisiu: EU Pilot 
3279/12/ENV a CHAP(2012)00876. Predkladateľ petície upozorňuje na porušenie smernice o 
EIA, smernice o biotopoch, ako aj smernice o ochrane vtáctva.

2. Prípustnosť

Petícia 0359/2012 bola uznaná ako prípustná 6. júla 2012.
Petícia 0559/2012 bola uznaná ako prípustná 14. septembra 2012.
Petícia 0683/2012 bola uznaná ako prípustná 28. septembra 2012.
Petícia 1826/2013 bola uznaná ako prípustná 17. júla 2013.
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. novembra 2012)

týkajúca sa petícií 0359/2012, 0559/2012 a 0683/2012

Komisia bola upozornená na ropné vrty v španielskych vodách v blízkosti Kanárskych ostrovov 
prostredníctvom veľkého množstva sťažností a niekoľkých otázok predložených Európskym 
parlamentom.

Komisia v súčasnosti vyšetruje dva hlavné okruhy otázok: otázky týkajúce sa právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, najmä smernice 92/43/ES1 a smernice 
2011/92/EÚ2, a otázky súvisiace s právnymi predpismi EÚ v oblasti energie, v prvom rade so 
smernicou 94/22/ES3. 

Pokiaľ ide o otázky v oblasti životného prostredia, Španielsko sa na základe komunikácie 
s Komisiou v súvislosti s jedným z uvedených vyšetrovaní zaviazalo vykonať úplné 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade so smernicou 2011/92/EÚ, v ktorom sa 
zohľadnia všetky relevantné environmentálne aspekty, najmä aspekty vyplývajúce zo smernice 
92/43/ES. Pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti energie, Komisia čaká na formálne 
vyhlásenie španielskych orgánov, aby mohla posúdiť súlad s príslušnými právnymi predpismi. 

Verejné konzultácie, ktoré sa uskutočnia v rámci postupu posudzovania vplyvov na životné 

                                               
1

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín. Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Text s významom pre EHP). Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, 
s. 1.
3

Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania 
povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov. Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 0003 – 0008



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

SK

prostredie budú najlepšou príležitosťou na predloženie všetkých dôkazov, na ktoré bola Komisia 
upozornená prostredníctvom mnohých sťažností.

Záver

Keďže projekt nebol povolený a španielske orgány Komisii potvrdili, že pred udelením 
povolenia projektu (ak bude projekt napokon povolený) sa uskutoční úplné posúdenie vplyvov 
projektu na životné prostredie vrátane verejných konzultácií. Komisia sa domnieva, že v tejto 
fáze je v danom prípade príliš skoro na určenie porušenia platných právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia.

4 Revidovaná odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

týkajúca sa petícií 0359/2012, 0559/2012, 0683/2012 a 1826/2012

Komisia si uvedomuje potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu byť 
výsledkom realizácie predmetného prieskumného projektu. Konečné rozhodnutie týkajúce sa 
vykonávania kontroly nad vlastnými prírodnými zdrojmi však ostáva na vnútroštátnych 
orgánoch členských štátov v rámci obmedzení právnych predpisov EÚ. Prísne dodržiavanie 
príslušných ustanovení právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia významne pomôže 
vyhnúť sa potenciálnym rizikám alebo ich minimalizovať. 

Vyšetrovaním Komisie sa preukázalo, že projekt sa v súčasnosti posudzuje v rámci postupu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ1 s cieľom určiť 
a zohľadniť všetky environmentálne aspekty prieskumných činností. Tento postup EIA obsahuje 
aj obdobie na verejné konzultácie, v rámci ktorých má každá zainteresovaná osoba právo 
predložiť všetky prvky a dokumenty, ktoré má k dispozícii, poukazujúce na možné negatívne 
vplyvy projektu na životné prostredie. 

Podľa informácií, ktoré má k dispozícii Komisia, predmetné povolenia na prieskum ložísk 
neoprávňujú na obchodnú ťažbu uhľovodíkov, ani v sebe nezahŕňajú automatické povolenie 
takejto činnosti. 

Záver

Keďže predmetný projekt prieskumu ložísk ešte nebol povolený, Komisia v tejto fáze 
nezistila žiadne porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, a preto bolo 
spomínané vyšetrovanie EÚ ukončené. V prípade, že by sa objavili nové náznaky o možnom 
porušení príslušných ustanovení právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, Komisia 
bez váhania prijme náležité opatrenia.

                                               
1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých 

verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Text s významom pre EHP). Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, 

s. 1.


