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Ref.: Petiția nr. 0359/2012, adresată de Maria Elena Solís Yánez, de cetățenie spaniolă, 
privind autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele 
Canare) și presupusa încălcare a Directivei privind evaluarea impactului asupra 
mediului și a Directivei privind habitatele

Petiția nr. 0559/2012, adresată de Pedro Hernández Camacho, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 164 de semnături, privind autorizarea prospectării de petrol în 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare), presupusă a încălca Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului și Directiva privind habitatele

Petiția nr. 0683/2012, adresată de dna Carmen Cabrera González, de cetățenie 
spaniolă, cu privire la autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și 
Lanzarote (Insulele Canare) și presupusa încălcare a Directivei-cadru privind apa

1. Rezumatul petițiilor

Petiția nr. 0359/2012

Petiționara se opune deciziei guvernului spaniol de a autoriza prospectarea petrolului în 
împrejurimile insulelor Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare). Aceasta avertizează că 
autorizația a fost acordată în cadrul unei proceduri accelerate de atribuire, ignorând legislația 
de mediu și că aceasta permite forarea în apropierea coastei (mai aproape de 10 km) și că s-a 
neglijat specificarea numărului permis de sonde. În mod specific, petiționara subliniază 
încălcarea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2011/92/UE) ca 
urmare a absenței unei evaluări corespunzătoare, precum și a unei consultări, și a Directivei 
privind habitatele (Directiva 92/43/CEE), întrucât zonele învecinate sunt „protejate de 
legislația europeană”. În plus, petiționara susține faptul că administrațiile locale se opun 
activităților petroliere în zonă și menționează o plângere oficială depusă la Comisia 
Europeană la 5 martie.
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Petiția nr. 0559/2012

Această campanie se opune deciziei guvernului spaniol de a autoriza prospectarea de petrol în 
insulele Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare), prin Decretul regal 547/2012 din 
16 martie 2012. Petiționarii subliniază că există o opoziție populară largă față de autorizare, 
care ar permite forarea în apropriere de coastă (până la o distanță de 10 km) și care nu 
specifică numărul permis de sonde de foraj. În mod specific, petiționarii reclamă încălcările 
evaluării impactului asupra mediului (Directiva 2011/92/UE), din cauza lipsei unei evaluări 
adecvate, precum și a consultării, a Directivei privind habitatele (Directiva 92/43/CEE), dat 
fiind că zonele din apropriere sunt „protejate de legislația europeană” și a Directivei privind
păsările (Directiva 2009/147/CE). În plus, petiționarii precizează că administrațiile locale se 
opun activităților din domeniul petrolului în zonă și fac referire la o plângere oficială depusă 
la Comisia Europeană: EU Pilot 3279/12/ENV și CHAP(2012)00876.

O scrisoare cu data de 2 mai a fost primită din partea autorităților municipale din Haría (Las 
Palmas, insula Lanzarote). Autoritățile exprimă în scrisoare respingerea lor unanimă a 
autorizării de a efectua activități de prospectare a petrolului în zonă și solicită Parlamentului 
European să se asigure că sunt aplicate directivele în materie de mediu.

Petiția nr. 0683/2012

Petiționara se opune deciziei guvernului spaniol de a autoriza prospectarea petrolului în 
împrejurimile insulelor Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare), prin intermediul 
Decretului regal 547/2012 din 16 martie 2012. Atenționând asupra faptului că autorizația 
permite prospectarea în apele adânci (3 500 de metri) și că aceasta nu specifică numărul 
permis de sonde, petiționara sprijină opoziția administrațiilor locale față de asemenea 
activități și citează plângerea oficială a acestora, adresată Comisiei Europene: EU Pilot 
3279/12/ENV și CHAP(2012)00876. Petiționara subliniază încălcarea Directivei-cadru 
privind apa (Directiva 2000/60/CE).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012, petiția nr. 0359/2012.
Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012, petiția nr. 0559/2012.
Declarată admisibilă la 28 septembrie 2012, petiția nr. 0683/2012.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Pentru petițiile nr. 359/2012, 559/2012 și 683/2012

Comisiei i s-a adus la cunoștință chestiunea forajelor petroliere din apele spaniole aflate în 
aproprierea Insulelor Canare printr-un număr considerabil de plângeri și printr-o serie de 
întrebări depuse de Parlamentul European.

Două chestiuni principale fac obiectul examinării de către Comisie: cea legată de legislația de 
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mediu a UE, și anume Directivele 92/43/CE1 și 2011/92/UE2, și cea legată de legislația UE în 
domeniul energiei, în principal de Directiva 94/22/CE3.

În cea ce privește chestiunea legată de mediu, și în urma unui schimb cu Comisia, în contextul 
uneia dintre examinările sus-menționate, Spania s-a angajat să efectueze o evaluare completă a 
impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE care să ia în considerare 
toate aspectele de mediu relevante, și anume cele decurgând din Directiva 92/43/CE. În ceea ce 
privește legislația UE în domeniul energiei, Comisia așteaptă o declarație oficială din partea 
autorităților spaniole în vederea evaluării respectării legislației relevante. 

Consultarea publică care va fi organizată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului va constitui oportunitatea cea mai adecvată de a obține toate probele aduse în atenția 
Comisiei de către numeroșii reclamanți.

Concluzie

Deoarece proiectul nu a fost autorizat și autoritățile spaniole au confirmat Comisiei că, anterior 
autorizării proiectului (în cazul în care proiectul urmează să fie autorizat în cele din urmă), va 
avea loc o evaluare completă a impactului asupra mediului al proiectului, inclusiv o consultare 
publică, Comisia consideră că este prematur să stabilească la momentul actual o încălcare a 
legislației UE aplicabile în domeniul mediului în acest caz.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
2 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Text cu relevanță pentru SEE). JO L 26, 
28.1.2012.
3 Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și 
folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor. Jurnalul Oficial L 164, 30.6.1994 
pp. 0003-0008.


