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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. értelmezése szerint a palagáz-feltárás és -kitermelés alatt értendő a szénhidrogének 
minden olyan nem szokványos feltárása és kitermelése, amely a fosszilis tüzelőanyagok 
iparágaiban világszerte használt vízszintes fúrási technikát és nagy mennyiségű vizet 
igénylő hidraulikus törést alkalmaz;

2. elismeri, hogy a palagáz-feltárás és -kitermelés valószínűleg összetett és több területet 
átfogó kölcsönhatásokat eredményez a közvetlen környezettel, különösen a hidraulikus 
törés technológiájának alkalmazása, a töréshez alkalmazott folyadék összetétele, a kutak 
mélysége és építése, valamint az esetleg érintett földfelszíni terület kiterjedése miatt;

3. megjegyzi, hogy a gázfeltárásra és -kitermelésre számos uniós környezetvédelmi 
jogszabály rendelkezése vonatkozik, beleértve a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvet (85/337/EGK), a környezeti felelősségről szóló irányelvet (2004/35/EK), a 
bányászati hulladékról szóló irányelvet (2006/21/EK), a Seveso II irányelvet (96/82/EK), 
az élőhelyvédelmi irányelvet (92/43/EGK), a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendeletet (REACH –
1907/2006/EK), a biocid termékekről szóló irányelvet (98/8/EK) és a vízügyi 
keretirányelvet (2000/60/EK) is;

4. emlékeztet valamennyi tagállam azon jogára, miszerint az EUMSZ 194. cikke értelmében 
meghatározhatják az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételeket, választhatnak a 
különböző energiaforrások között és megválaszthatják energiaellátásuk általános 
szerkezetét, feltéve, hogy teljes mértékben betartják a közösségi vívmányokat, különösen 
a környezetvédelmi jogszabályokat;

5. emlékeztet arra, hogy a vízügyi keretirányelv előírja a tagállamok számára, hogy hajtsák 
végre a szükséges intézkedéseket valamennyi felszíni víztest állapota romlásának 
megakadályozása érdekében, ideértve az egy adott forrásból, például a szénhidrogének 
feltárásának és kitermelésének helyszínéről kiinduló hatások következtében való 
állapotromlást is; 

6. (5) felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a hatályos jogszabályok átfogó 
felülvizsgálatát, és adott esetben tegyen javaslatokat annak biztosítására, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv rendelkezései megfelelően lefedjék a 
palagázfeltárás és -kitermelés sajátosságait, hogy a hidraulikus törést vegyék fel a 
környezeti felelősségről szóló irányelv III. mellékletébe, hogy előírják a környezeti 
károkat kiegyenlítő megfelelő pénzügyi biztosítékok vagy biztosítás nyújtását, valamint 
hogy a palagáz-kitermelést vegyék fel az ipari kibocsátásokról szóló irányelvbe
(2010/75/EU) és – a bányászati hulladékról szóló irányelvben foglalt szennyvízkezelési 
követelményeken felül – az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményeket is 
alkalmazzák rá;
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7. emlékeztet arra, hogy a Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának „Útmutató a 
85/337/EGK irányelv alkalmazásához a nem hagyományos szénhidrogén-feltárással és -
kitermeléssel kapcsolatos projektek során” című, 2011. december 12-i útmutatója (hiv.: 
Ares(2011)1339393) megerősíti, hogy az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 2011/92/EU irányelvvel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 85/337/EGK irányelv (amely a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló vagy KHV-irányelvként ismert) lefedi a nem szokványos szénhidrogén-feltárást és -
kiaknázást; továbbá emlékeztet arra, hogy minden alkalmazott hidraulikustörés-
technológia részét képezi a szokványos és nem szokványos, átfogó szénhidrogén-feltárási 
és kitermelési tevékenységeknek, amelyek az Unió fent említett környezetvédelmi 
jogszabályai (lásd a 3. pontot) és a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére 
vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 
1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul adjon iránymutatást a palagázfeltárás és -
kitermelés esetén végzendő környezeti hatásvizsgálathoz szükséges kiindulási 
vízmegfigyelési adatok megállapításához és a hidraulikus törésnek a különböző földtani 
közegek felszín alatti vízkészleteire gyakorolt hatásainak – beleértve az esetleges 
szivárgást és az összesített hatásokat is – felméréséhez alkalmazott kritériumok 
megállapításához egyaránt;

9. felszólítja az ipart, hogy átlátható együttműködésben a nemzeti szabályozó szervekkel, 
valamint a környezetvédő csoportokkal és közösségekkel tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzze az érintett felszín alatti víztestek 
állapotának romlását, és ezáltal fenntartsa a felszín alatti vizek vízügyi keretirányelvben és 
a felszín alatti vizekről szóló irányelvben meghatározott jó állapotát;

10. véleménye szerint a környezet, az emberek és az állatok egészségének károsításával 
kapcsolatos kölcsönös titoktartási megállapodások – például a palagáz-lelőhelyek 
szomszédságában élő földtulajdonosok és a palagáz-kitermelők között az Egyesült 
Államokban hatályos megállapodások – nem egyeztethetők össze az Unió és a tagállamok 
Aarhusi Egyezmény szerinti kötelezettségeivel, az információhoz való hozzáférésről szóló 
irányelvvel (2003/4/EK) és a környezeti felelősségről szóló irányelvvel.
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