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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0359/2012, внесена от Maria Elena Solís Yánez, с испанско 
гражданство, относно разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, че е в нарушение на 
Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и 
Директивата за местообитанията

Петиция 0559/2012, внесена от Pedro Hernández Camacho, с испанско 
гражданство, подкрепена от 164 подписа, относно разрешението за търсене 
на нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови), за което се 
твърди, че е в нарушение на Директивата относно оценката на 
въздействието върху околната среда и Директивата за местообитанията

Петиция 0683/2012, внесена от Ma del Carmen Cabrera González, с испанско 
гражданство, относно разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, че е в нарушение на 
Рамковата директива за водите

1. Резюме на петициите

Петиция 0359/2012

Вносителката на петицията се противопоставя на решението на испанското 
правителство да разреши търсенето на нефт около островите Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови). Тя сигнализира, че разрешението е взето по бързата 
процедура, без да се вземе предвид екологичното законодателство и че то дава 
възможност за сондаж в близост до брега (на разстояние до 10 км), като не е посочен 
позволеният брой сондажни кладенци. По-конкретно вносителката на петицията 
посочва нарушения при оценката на въздействието върху околната среда (Директива 
2011/92/EС) поради липсата на адекватна оценка, както и на обсъждане, и на 
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Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО), като се има предвид, че 
съседни територии са „защитени от европейското законодателство“. Освен това 
вносителката на петицията отбелязва, че местните администрации се противопоставят 
на дейностите по проучване за нефт в района, като се позовава на официална жалба, 
внесена в Европейската комисия на 5 март.

Петиция 0559/2012

Кампанията се противопоставя на решението на испанското правителство да разреши 
търсенето на нефт около островите Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови) с 
Кралски указ 547/2012 от 16 март 2012 г. Вносителите подчертават, че съществува 
противопоставяне сред широки групи от населението срещу разрешението, което би 
позволило сондиране в близост до брега (само на 10 километра) и което пропуска да 
уточни броя на разрешените сондажни кладенци. По-конкретно вносителите на 
петицията посочват нарушения при оценката на въздействието върху околната среда 
(Директива 2011/92/EС), поради липсата на адекватна оценка и консултации, на 
директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО), като се има предвид, че 
съседни територии са „защитени от европейското законодателство“, както и на 
директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО). Освен това вносителите на петицията 
отбелязват, че местните администрации се противопоставят на дейностите по 
проучване за наличие на нефтени залежи в района, като се позовават на официална 
жалба, внесена в Европейската комисия: EU Pilot 3279/12/ENV и CHAP(2012)00876.

Беше получено изпратено на 2 май писмо от общинските органи в Ариа (Лас Палмас, 
остров Лансароте). В писмото си органите на властта изразяват своето единодушно 
отхвърляне на разрешението за извършване на свързани с търсене на нефт дейности в 
района и призовават Европейския парламент да гарантира прилагането на директивите 
относно околната среда.

Петиция 0683/2012

Вносителката на петицията се противопоставя на решението на испанското 
правителство да разреши търсенето на нефт около островите Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови) чрез кралски указ 547/2012 от 16 март 2012 г. Като 
сигнализира, че разрешението дава възможност за дълбоководно проучване (3 500 
метра) и не уточнява броя на разрешените сондажни кладенци, вносителката на 
петицията подкрепя опозицията на местните администрации срещу подобни дейности и 
цитира техните официални жалби, подадени до Европейската комисия: EU 
Pilot 3279/12/ENV и CHAP(2012)00876. Вносителката на петицията подчертава 
нарушението на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО).

2. Допустимост

Петиция 0359/2012 е обявена за допустима на 6 юли 2012 г.
Петиция 0559/2012 е обявена за допустима на 14 септември 2012 г.
Петиция 0683/2012 е обявена за допустима на 28 септември 2012 г.
Комисията е приканена да предостави сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.
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Относно петиции 359/2012, 559/2012 и 683/2012

Комисията научи за проблема със сондажите за нефт в испански води край Канарските 
острови посредством значителен брой оплаквания и няколко въпроса, внесени от 
Европейския парламент.

В момента Комисията подлага на проверка два основни проблема: тези относно 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, а именно Директива 92/43/EО1 и 
Директива 2011/92/EС2 , и тези, свързани с правото на ЕС в областта на енергетиката, 
основно Директива 94/22/EО3.

По онази част от проблема, свързана с околната среда, и след разговори с Комисията в 
контекста на една от горепосочените проверки Испания се ангажира да извърши цялостна 
оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, 
която да вземе предвид всички съответни аспекти, свързани с околната среда, а именно 
произтичащите от Директива 92/43/ЕО. По отношение на правото на ЕС в областта на 
енергетиката Комисията очаква официално изявление от испанските органи, за да оцени 
спазването на съответното законодателство.

Обществената консултация, която ще се проведе в рамките на процедурата по оценка на 
въздействието върху околната среда, ще бъде най-подходящата възможност да се обсъдят 
всички данни, доведени до вниманието на Комисията от многобройните оплаквания.

Заключение

Тъй като проектът не е получил разрешение и испанските органи потвърдиха пред 
Комисията, че ще се извърши цялостна оценка на въздействието върху околната среда на 
проекта, включително обществена консултация, преди да се даде разрешение за проекта 
(ако в крайна сметка проектът стигне до разрешение), Комисията счита, че е 
преждевременно на този етап да се установява нарушение на приложимите правни норми 
на ЕС в сферата на околната среда в този случай.
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