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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a palagáz- és palaolaj-kitermelésnek a környezetre gyakorolt hatásairól
(2011/2308(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek 
megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével 
foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme 
javításának minimumkövetelményeiről szóló, 1992. november 3-i 92/91/EGK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 4,

– tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre 5,

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (élőhelyvédelmi irányelv)6,

– tekintettel a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. 
január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (IPPC-irányelv) 7,

– tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanács irányelvre 
(környezeti felelősségről szóló irányelv)8,

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vízügyi 
keretirányelv)9,

                                               
1 HL L 164., 1994.6.30., 3. o.
2 HL L 348., 1992.11.28., 9. o.
3 HL L 102., 2006.4.11., 15. o.
4 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
5 HL L 26 , 2012.1.28., 1. o.
6 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
7 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
8 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
9 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
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– tekintettel a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. 
december 12-i 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 1,

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
(REACH rendelet)2,

– tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (biocid termékekről szóló irányelv)3,

– tekintettel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 1996/82/EK irányelvre (Seveso II. irányelv)4,

– tekintettel a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről 
szóló, 2011. szeptember 13-i állásfoglalására 5,

– tekintettel az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága által megrendelt, az 
Európában található nem hagyományos gázról szóló, 2011. november 8-i jelentésre6,

– tekintettel az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága részéről az Európai 
Parlament képviselőinek küldött, a palagáz-kitermelési projektek uniós környezetvédelmi 
jogi keretéről szóló, 2012. január 26-i jegyzékre,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, „2050-ig szóló energia-ütemterv” 
című közleményére (COM(2011)0885),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11., 191. és 194. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-
0000/2012),

A. mivel a közelmúlt technológiai fejlődése a világ egyes részein rövid idő alatt kereskedelmi 
méretűvé növelte a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok kitermelését, és ezzel 
jelentősen fokozta az energiabiztonságot, általában erősítette a gazdaságot és javította a 
foglalkoztatottságot, a versenyképességet és az innovációt;

                                               
1 HL L 372., 2006.12.27., 12. o.
2 HL L 396, 2006.12.30., 1. o.
3 HL L 123., 1998.4.24, 1. o.
4 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008, 1. rész, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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B. mivel a 2050-ig szóló energia-ütemterv szerint a gáz a kibocsátások csökkentésének 
elősegítésével döntő szerepet fog játszani az energiarendszer átalakításában; mivel az 
Európai Bizottság megjegyzi, hogy a palagáz és az egyéb nem hagyományos fosszilis 
tüzelőanyagok igen jelentős új energiaforrássá fognak válni Európában;

C. mivel a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyag-készlet kitermeléséhez alkalmazott két fő 
technológiát, a vízszintes fúrást és a hidraulikus rétegrepesztést évtizedek óta használják;

D. mivel még fontos vizsgálatok vannak folyamatban és a további, folyamatos kutatások 
iránti igény egyre növekszik; mivel az adatok rendelkezésre állása és átláthatósága, a 
mintavétel és a tesztek elsődlegesek a megfelelő szabályozást elősegítő magas szintű 
kutatásokhoz;

E. mivel a fosszilis tüzelőanyagok minden típusának és az ásványi nyersanyagoknak a 
kitermelése potenciális kockázatot jelent a környezetre; mivel alapvetően fontos, hogy a 
kockázatok minimalizálása érdekében a jövőbeni európai erőforrás-fejlesztések során az 
elővigyázatosság elvének megfelelően járjanak el, ezért végezzenek folyamatos 
kutatásokat, biztosítsák a megfelelő irányítást és a szabályozást, illetve a feltárás és a 
kinyerés folyamatának minden szakaszában gondoskodjanak a folyamatos nyomon 
követésről;

Általános keret – szabályozás, végrehajtás, nyomon követés és együttműködés

1. hangsúlyozza, hogy jóllehet a tagállamok kizárólagos előjoggal rendelkeznek saját 
energiaforrásaik kinyerésére, a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 
minden fejlesztés során – a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően – tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani az egész 
Unióban; 

2. úgy véli, hogy mivel a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok viszonylag újnak 
számítanak a nyilvánosság körében, mélyreható értékelést kell végezni az európai 
jogszabályi kereteknek megfelelően, és szükség esetén javító intézkedéseket kell hozni;

3. hangsúlyozza, hogy az uralkodó szakértői nézet szerint a nem hagyományos fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésével járó kockázatokat, amelyek többsége a hagyományos 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelést is jellemzi, vissza lehet szorítani megelőző 
intézkedésekkel, azaz megfelelő tervezéssel, teszteléssel, új technológiák alkalmazásával, 
a bevált gyakorlatokkal, továbbá folyamatos adatgyűjtéssel, nyomon követéssel és 
jelentéstétellel;

4. üdvözli a Bizottságnak a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagokra alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi jogi keretről szóló előzetes értékelését; sürgeti a Bizottságot, hogy 
vesse latba befolyását annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelően átültessék és 
alkalmazzák a legfőbb uniós környezetvédelmi jogi aktusokat;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az illetékes szabályozó hatóságokkal 
együttműködve gondoskodjon az e területen zajló fejlesztések folyamatos nyomon 
követéséről, és az uniós környezetvédelmi jogszabályok felülvizsgálata folyamán tegye 
meg a szükséges intézkedéseket;
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6. hangsúlyozza, hogy a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok feltárására és 
kitermelésére vonatkozó szabályozás megfelelő minősége végső soron az illetékes 
nemzeti hatóságok hozzáértésétől és forrásaitól függ; felkéri ezért a tagállamokat, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok munkatársai számára biztosítsanak megfelelő képzést és 
nemzetközi csereprogramokat, és a különböző illetékes hatóságok nem hagyományos 
fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos felelősségi köreinek ellenőrzésére hozzanak létre 
egy koordinációs platformot;

7. felhívja a figyelmet a neves intézmények, nevezetesen a Nemzetközi Energiaügynökség 
(IEA) által megkezdett jelentős munkára, amely a hidraulikus rétegrepesztés terén elérhető 
legjobb technológiáról (BAT) szóló referenciadokumentum elkészítésére irányul; felkéri a 
Bizottságot, hogy e célból működjön együtt a tagállamokkal, a Nemzetközi 
Energiaügynökséggel és az ipari szervezetekkel;

8. felhívja a nemzeti hatóságokat, hogy vizsgálják felül a hagyományos fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésénél alkalmazott kutak fúrására vonatkozó meglévő tagállami 
jogszabályokat, és módosítsák e rendelkezéseket, hogy azok a nem hagyományos fosszilis 
tüzelőanyagok sajátosságaira is kiterjedjenek; 

9. elismeri, hogy a balesetekre való reagálás felelősségét mindenekelőtt az ipar viseli; 
üdvözli, hogy a magas szintű környezetvédelmi és biztonsági normák megalkotásával az 
ipar előrelépéseket tett e téren; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ipar 
megfelelőségét képzett szakemberek által végrehajtott rendszeres vizsgálatok útján 
ellenőrizzék;

10. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós kutatási és fejlesztési (K&F) programok – mint a 
Horizont 2020 és az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET) – keretében 
teremtsen lehetőségeket a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok területén a 
környezetvédelem szempontjából fejlettebb technológiákat célzó kutatási projektek 
támogatására; sürgeti az uniós vállalkozásokat és a tudományos intézeteket, hogy 
dolgozzanak ki ide kapcsolódó, együttműködésen alapuló K&F programokat, amelyek a 
feltárási és termelési tevékenységek nagyobb biztonságát eredményezik;

A hidraulikus rétegrepesztés környezetvédelmi aspektusai

11. elismeri, hogy a különböző régiók sajátos kőzettípusai határozzák meg a kitermelés 
megtervezését és módszerét; sürgeti, hogy a mélyebb és a sekélyebb rétegekben található 
ígéretes palalelőhelyek geológiai elemzését – amely magában foglalja a régióban zajlott 
vagy jelenleg folyó bányászati tevékenységekről szóló jelentéseket – kössék előzetes 
engedélyhez;

12. elismeri, hogy a hidraulikus rétegrepesztéshez viszonylag nagy mennyiségű vízre van 
szükség; rámutat azonban, hogy ez a mennyiség az egyéb ipari tevékenységek 
szükségleteihez képest nem annyira jelentős; kiemeli, hogy elő kell mozdítani a helyi 
vízkészleteken alapuló vízellátási terveket;

13. úgy véli, hogy mivel a hidraulikus rétegrepesztést igen nagy mélységben (több mint 3 km) 
végzik, a felszín alatti vizek szennyezésével kapcsolatban a legfőbb kérdés a kutak 
sértetlensége, illetve a kútbélés és a cementezés minősége;
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14. hangsúlyozza, hogy a hatékony megelőzéshez a kútfúrásra vonatkozó legmagasabb szintű 
előírások és gyakorlatok szigorú betartásának következetes ellenőrzésére van szükség; 
aláhúzza, hogy az iparnak és az illetékes hatóságoknak rendszeres minőség-ellenőrzéssel 
kell biztosítaniuk a kútbélés és a cementezés sértetlenségét; 

15. javasolja, hogy az üzemeltetők, a szabályalkotók és a vészhelyzeti szolgálatok 
dolgozzanak ki közösen szükséghelyzeti intézkedési terveket, továbbá állítsanak fel 
speciális vészhelyzeti akciócsoportokat;

16. úgy véli, hogy a helyszíni, acél tárolótartály segítségével megvalósított zárt körös 
vízvisszaforgatás a leginkább környezetbarát módja a visszafolyó víz kezelésének, mivel 
minimalizálja a vízmennyiséget, a kiömlés esélyét és a vízkezeléshez kapcsolódó szállítási 
költségeket és károkat;

17. felhívja az üzemeltetőket, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve szigorúan 
kövessék a meglévő hulladékvíz-kezelési szabályokat és a kötelező vízgazdálkodási 
terveket;

18. úgy véli, hogy kötelezően elő kell írni a rétegrepesztő folyadékok vegyi összetételének 
bejelentését; ragaszkodik ahhoz, hogy az üzemeltetőktől követeljék meg a teljes 
átláthatóságot és az információk teljes körű közzétételét;

19. megjegyzi, hogy a több vízszintes kút fúrására szolgáló kútalapok minimálisra csökkentik 
a földhasználatot és alig zavarják meg a tájképet;

Nyilvános részvétel és helyi körülmények

20. elismeri, hogy a fúrás időlegesen ronthatja az életkörülményeket, ezért felkéri elsősorban 
az ipari szereplőket arra, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést 
tevékenységük kedvezőtlen következményeinek minimalizálására;

21. úgy véli, hogy a nyilvános részvételt a feltárást megelőző megfelelő tájékoztató 
kampányokkal és a kinyerés fázisait megelőző nyilvános konzultációk révén kell 
biztosítani; kiterjedtebb tájékoztatást és nyilvános ismeretterjesztést sürget a nem 
hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek tárgyában, hogy a 
nyilvánosság megértse és elfogadja az e tevékenységekre vonatkozó szabályokat, és 
bízzon azokban;

22. üdvözli ezzel kapcsolatban az EU 2012-es költségvetésében a nyilvános párbeszédre 
előirányzott összegeket, és arra buzdítja a tagállamokat, hogy használják fel ezeket a 
támogatásokat, biztosítva ezzel, hogy a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok 
kinyerésére alkalmas potenciális fejlesztési területeken élő polgárok tájékozottabbak 
legyenek;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A létező technológiákhoz kapcsolódó kibocsátás csökkentésének elősegítése révén a gáz legalább 
2030-ig vagy 2035-ig döntő szerepet fog játszani az energiarendszer átalakításában. A palagáz és az 
egyéb nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok jelentős új energiaforrássá váltak Európában. 
Mindezt az Európai Bizottság 2050-ig szóló energia-ütemterve rögzítette (a Bizottságnak az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához intézett közleménye –2050-ig szóló energia-ütemterv (COM(2011)0885).

E dokumentumban a Bizottság elismeri, hogy a hagyományos gáztermelés hanyatlik. A belföldi 
földgázkitermelés és a lehetséges belföldi palagáz-kitermelés mellett Európa jelentős 
gázbehozatalra szorul majd; a belső piaci integráció mentén a palagáz csillapítani fogja az Unió 
importfüggőségével kapcsolatos aggályokat.

Az elmúlt évek során a „nem hagyományos” szénhidrogének, nevezetesen a palagáz, illetve a 
palaolaj kitermelése példa nélkül álló és radikális változásokat hozott a globális energiapiacokon. 
Az Egyesült Államok gázpiacán például a palagáz részaránya a 2000. évi 1,4%-ról 2011-re 17%-ra 
nőtt. A gáz világpiaci ára és a kereskedelem összetétele átalakulóban van, aminek nyilvánvaló 
következményei vannak az Unióban.

A „palagáz-forradalom” világszerte viszonylag gyors ütemben terjed. Becslések szerint az Unióban 
található teljes palagázkészlet mennyisége meghaladja az 56 ezer milliárd köbmétert, amelyből 
műszakilag mintegy 14 ezer milliárd köbméter termelhető ki. Ezzel szemben Norvégia 
hagyományos gázkészlete 2 215 milliárd köbméter, éves termelése pedig mintegy 
104 milliárd köbméter, míg az EU évente körülbelül 522 milliárd köbméter saját és importált 
hagyományos gázt fogyaszt.

Noha még túl korai megállapítani, hogy lehetséges-e jelentős mennyiségek gazdaságos kitermelése 
az EU-ban, több tagállam engedélyezte a palagáz feltárását, és amennyiben a felfedezett készletek 
lehetővé teszik, készül a kitermelésre.

A hagyományos függőleges fúráson és a számítógéppel támogatott korszerű feltárási módszereken 
felül két fejlett technológia rejti a palagáz és a palaolaj fenntartható termelésének kulcsát: a 
vízszintes fúrás és hidraulikus rétegrepesztés. A vízszintes fúrások lényege az, hogy általában több 
mint két kilométer mélységű fúrásokat végeznek, amelyek több, ezekre merőleges, vízszintes 
furatot kötnek össze. Ezek a vízszintes furatok követik a talajszerkezetet és a három kilométeres 
hosszt is meghaladhatják.

A hidraulikus rétegrepesztés egy rendkívül kiérlelt és kipróbált technológia, amelyet 1947 óta több 
mint 1,2 millió kútnál alkalmaztak, elsősorban Kanadában és az Egyesült Államokban, illetve 
30 éve Európában (újabban Németországban, Svédországban, Lengyelországban, 
Spanyolországban, Dániában és az Egyesült Királyságban). A technológiát az Unióban 
hagyományos szénhidrogén-kitermeléshez alkalmazzák, és számtalan egyéb célra használják vagy 
tervezik használni világszerte, többek között Argentínában, Kínában, Ukrajnában és Indiában.

E háttér mellett is fontos, hogy világszerte ellenőrizzék a szabályozó rendszereket és a 
gyakorlatokat, illetve felismerjék és kezeljék a palagáz- és palaolaj-kitermelés környezeti hatásaival 
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kapcsolatos aggályokat. Ezek tárgya a potenciális nagymértékű vízfogyasztás, a felszín alatti 
vízkészletek, különösen az ivóvízkészletek potenciális vegyi szennyezése, a szennyezett víz 
kezelése és a felszíni vizek veszélyeztetése, a szennyezett furadék tárolása, a sajátos helyi hatások, 
a szeizmikus hatások és az üvegházhatású gázok kibocsátásához való lehetséges hozzájárulás.

Fontos megjegyezni, hogy semmilyen hivatalos vagy egyéb számottevő forrás nem mutatott ki 
semmilyen rendszerszerű kapcsolatot a palagáz- és palaolaj-kitermelés, illetve az emberi és állati 
egészség között. Semmilyen hivatalos vagy egyéb számottevő forrás nem számolt be olyan 
esetekről, amelyekben a hidraulikus rétegrepesztés az ivóvíz szennyezését okozta volna.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az emberi tevékenység sohasem lehet teljesen kockázatmentes. A 
szabályozásnak arra kell törekednie, hogy minimalizálja a környezeti hatásokat, és a tudomány, a 
statisztikai adatok, valamint a kockázatok és a haszon alapos mérlegelése (illetve az alternatívák 
felmérése) alapján ésszerű egyensúlyt találjon. Sajnálatos módon a közbeszédben bizonyos 
adatokat szándékosan elhallgattak, és a feltételezett vagy egyedi eseteket többször az egész 
palagáz- és palaolaj-kitermelési ágazatra kivetítették.

Ennek megfelelően a Bizottságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak folytatniuk kell a 
potenciális környezeti hatások tanulmányozását, azonban ezt tudományos és statisztikailag 
megalapozott adatokra támaszkodva kell tenniük, bevonva a tagállamokat és a világ 
szaktekintélyeit. A tudományos élet ideológiai alapon elfogult szereplőire nem szabad támaszkodni.

A Bizottságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak a lehető legnagyobb átláthatóságra kell 
törekedniük, és a közvélemény számára megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk, amelynek alapját a 
bizonyított tudományos eredmények és a statisztikai adatok, illetve a kockázatok és a haszon – a 
körülményeket mérlegelő és a tényezőket összehasonlító – értékelése kell, hogy képezze.

Szabályozás, végrehajtás, nyomon követés és együttműködés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének (2) bekezdése világosan kimondja, 
hogy a tagállamoknak szuverén joguk megválasztani energiaszerkezetüket, és a 
szénhidrogénforrások feltárásához és kiaknázásához szükséges engedélyek és egyéb jóváhagyások
kiállítása a tagállamok előjoga.

Az EU-ban a palagáz- és a palaolaj-kitermelése ugyanazokon az alapelveken nyugszik, mint a más 
típusú kitermelés – a szén, a hagyományos gáz és olaj, a víz és a geotermikus energia kitermelése –, 
illetve az olyan felszín alatti tevékenységek, mint a szén-dioxid-befecskendezés a gáz és az olaj 
kinyerésére, a gáz- és olajkészletek tárolása vagy a szén-dioxid tárolása széndioxid-leválasztás és -
tárolás céljából.

A Bizottság úgy véli, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályok a fejlett technológiai eljárások 
– mint a vízszintes fúrás és a hidraulikus rétegrepesztés – vegyes felhasználásával folyó nem 
hagyományos szénhidrogén-projektek minden fázisára – a tervezéstől a befejezésig – kiterjednek; 
36 jogszabály alkalmazandó és leginkább nyolc irányelv mérvadó. A Bizottság megerősítette, hogy 
a meglévő uniós és nemzeti jogszabályok kielégítően rendelkeznek a palagáz- és a palaolaj-
kitermelés valamennyi aspektusáról.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU 
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irányelv (khv-irányelv) és a bányászati hulladékról szóló irányelvek értelmében a nyilvánosságnak 
joga van arra, hogy hallassa véleményét. Miután a kitermelés megkezdődött, a vonatkozó uniós 
jogszabályok értelmében ellenőrzéseket kell végezni, és szükség esetén intézkedni kell az 
engedélyek felülvizsgálatáról. Az illetékes nemzeti hatóságoknak nyomon követési kötelezettségük 
van, és a megfelelés elmulasztása esetén a kitermelést be lehet tiltani.

Tény, hogy az EU és a tagállamok jogszabályainak hatékonysága végső soron az illetékes nemzeti 
hatóságok hatékonyságától függ, a tagállamoknak tehát a várható palagáz- és palaolaj-kitermelés 
miatt növelniük kell a hatóságok szabályozáshoz, ellenőrzéshez és végrehajtáshoz szükséges 
forrásait.

Bármilyen új uniós jogszabály destabilizálná az Unióban és a tagállamokban jelenleg hatályos, 
megfelelő jogszabályi rendszereket, gyengítené a jelenlegi megközelítést, amely az egyes esetek 
biztonsági elemzésén alapul, továbbá azzal a kockázattal járna, hogy a szabályozás rendszerében 
hiányosságok és átfedések keletkeznek. A Bizottságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak 
világszerte figyelemmel kell kísérniük a technológiai változásokat, hogy folyamatosan értékelni 
tudják az aktuális törvényi és szabályozási gyakorlat megfelelőségét és hatékonyságát.

A Bizottság, az illetékes nemzeti hatóságok és az ipar szervezetei már ma is megosztják az 
információkat az EU-n belül és az egész világon. A bevált gyakorlatok és a szabályozási 
tapasztalatok – köztük a fejlődő technológia alkalmazásának és hatásának statisztikai nyomon 
követése – megosztására irányuló fokozottabb erőfeszítések jelentős kölcsönös előnyökkel 
járhatnak.

A Bizottságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak különösen tekintetbe kell venniük az olyan 
példaadó észak-amerikai szabályozók több évtizedes tapasztalatát mint a British Columbia Oil and 
Gas Commission és az atlantai Energy Resources Conservation Board. Üdvözlendő a kanadai 
olajtermelők szövetségének a hidraulikus rétegrepesztés legjobb gyakorlatának meghatározására 
irányuló kezdeményezése, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség kezdeményezése a palagáz-
és palaolaj-kitermelés legjobb gyakorlatának meghatározására.

Az illetékes nemzeti hatóságoknak, az érzékeny üzleti szempontokat kellően figyelembe véve, 
össze kell vetniük és meg kell osztaniuk egymás között az eseményekről szóló jelentéseket, hogy a 
tanulságokat és a következtetéseket gyorsan le lehessen vonni. A Bizottságnak értékelnie kell az 
illetékes nemzeti hatóságok közötti különböző információ-áramlási rendszereket, tekintettel a 
járulékos adminisztratív terhekre.

A hidraulikus rétegrepesztés környezetvédelmi aspektusai

Vízkészletek

A víz a rétegrepesztő folyadék fő alkotóeleme; a vízkészletek nagymértékű felvétele és 
felhasználása helyi szinten hatással lehet a felszíni és felszín alatti vizek ökológiai állapotára és 
mennyiségére. A vízmennyiség csökkenése, illetve a vízfolyások apadása befolyásolhatja a víz 
minőségét és a kapcsolódó ökoszisztémákat.

A palagáz azon energiaforrások közé tartozik, amelyek a vizet a leghatékonyabb módon használják 
fel. Szemben egyes médiavéleményekkel, a kitermeléshez szükséges vízmennyiség eltörpül az 
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egyéb szükséges feltételek mellett.  Mérvadó becslések szerint az Egyesült Királyságban az évi 
9 milliárd köbméter palagáz (az Egyesült Királyság éves gázfogyasztásának mintegy 10%-a) 
kitermeléséhez szükséges víz mennyisége 1,25–1,65 millió m3, ami az ipar jelenlegi éves 
felhasználásának (905 millió m3, az áramfejlesztést nem számítva) 0,14–0,18%-a.

Mindazonáltal a Bizottságnak és az illetékes nemzeti hatóságoknak saját gazdaságaikban 
folyamatosan ellenőrizniük kell a vízkészletek kitermelési célú potenciális felhasználását, az egyéb 
és alternatív felhasználások tükrében. A termelőknek tovább kell csökkenteniük a rétegrepesztéshez 
felhasznált víz mennyiségét, folytatniuk kell az édesvíz felhasználásának elkerülését szolgáló 
megoldások keresését, és maximalizálniuk kell az újrafelhasználást. Az illetékes nemzeti 
hatóságoknak a vízkészletek rendelkezésre állásának és minőségének érdekében továbbra is 
figyelemmel kell lenniük a szabályozási gyakorlatra.

Esetleges veszélyes anyagok

Foglalkozni kell az Unióban felmerülő aggályokkal, amelyeket a szénhidrogének, rétegrepesztő 
folyadékok és egyéb anyagok víztartó rétegekbe történő szivárgásának és légkörbe kerülésének 
esetleges lehetősége vált ki.

A hidraulikus rétegrepesztés mintegy két kilométeres mélységben történik, ahonnan gyakorlatilag 
lehetetlen a szénhidrogének és rétegrepesztő folyadékok feláramlása. Ismét leszögezzük, hogy 
semmilyen hivatalos vagy egyéb számottevő forrás nem számolt be olyan esetekről, amelyekben a 
hidraulikus rétegrepesztés az ivóvíz szennyezését okozta volna.

A rétegrepesztő folyadékok mintegy 0,5%-át kitevő vegyi anyagok a jelenlegi gyakorlat szerint a 
háztartásokban is fellelhető adalékanyagokból készülnek, és a mai tendenciáknak megfelelően az 
egyéni termelők és az ipari csoportosulások önkéntesen felajánlják, a hatóságok pedig elrendelik a 
rétegrepesztő folyadékok összetételének maradéktalan közzétételét. Az üzemeltetők elfogadják, 
hogy minden potenciálisan veszélyes adalékanyagot kiküszöbölnek.

Azonban a hatékony vízgazdálkodás és – mindenekelőtt – a magas sótartalmú visszafolyó vizek 
végső ártalmatlanítása kulcsfontosságú. Az illetékes nemzeti hatóságoknak gondosan figyelemmel 
kell kísérniük a kútbélésekre és a kutak cementezésére vonatkozó szabályozási gyakorlatok 
alkalmazását.

A Bizottságnak javaslatot kell tennie a legjobb gyakorlatokra, az illetékes nemzeti hatóságoknak 
pedig el kell rendelniük a potenciálisan szennyező alkotóelemek kiküszöbölését, valamint a 
rétegrepesztő folyadékok összetételének és a felhasznált mennyiségeknek nyilvánosan 
hozzáférhető, elektronikus úton történő teljes körű közzétételét.

Nyilvános részvétel és helyi körülmények

A kitermelés folyamán számos környezeti hatással lehet számolni, így a korai szakaszban a gázolaj-
vagy földgáz-üzemeltetésű motorokkal hajtott fúróberendezések és szivattyúk, a kitermelés alatt 
pedig a szivattyúk és a kompresszorok hatnak a környezetre. Másrészt, példának okáért egy 8 
kútból álló kútalaphoz mintegy 4–6 ezer teherautó-fordulóra lehet szükség a kitermelést megelőző 
hat hónap folyamán. Ezzel szemben egy sok üzletből álló tipikus kiskereskedelmi komplexum 
évente folyamatosan 15–25 ezer teherautó-fordulót generál. A környezeti hatások mellett a 
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körülményeket és az összehasonlítási tényezőket is figyelembe kell venni.

A kitermelés megkezdését követően a környezetre gyakorolt zavaró hatások minimálisra 
csökkennek, mivel a termelő kutak felszíni berendezései kevés területet foglalnak el és a termelés 
csendes. Szemben a legtöbb egyéb kitermelési és ipari eljárással, a használaton kívül helyezett 
palagáz- és palaolajkutak jellemzően nem hagynak nyomot a felszíni tájképen. A nemzeti illetékes 
hatóságoknak szabályozási tevékenységük során és különösen a khv-irányelv alkalmazásakor 
figyelembe kell venniük ezeket a potenciálisan zavaró hatásokat.

A nyilvános részvételt a feltárást megelőző tájékoztató kampányokkal és a kinyerés előtti korai 
szakaszok alatti nyilvános konzultációk révén kell biztosítani. Kiterjedtebb tájékoztatásra és 
nyilvános ismeretterjesztésre van szükség a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok 
hasznosítása tárgyában, hogy a nyilvánosság megértéssel, elfogadással és bizalommal viszonyuljon 
e tevékenységekhez. Fontos kihangsúlyozni, hogy a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelése komoly lehetőséget jelenthet a gazdaság fellendítésére, a foglalkoztatás növelésére és a 
fejlődés előmozdítására az EU bizonyos régióiban.


