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og udnyttelsen heraf

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker sin bekymring over den bulgarske regerings beslutning om at godkende 
projektet "Blok 1 Novi Pazar" til udvinding af skifergas uden at vurdere de miljømæssige 
konsekvenser og uden at overholde bestemmelserne i Århuskonventionen. Andrageren gør 
opmærksom på de utallige risici, der er forbundet med efterforskningen efter skifergas, og 
anmoder om, at der træffes øjeblikkelige forholdsregler med henblik på at standse 
efterforskningen efter denne gas og udvindingen af den i Bulgarien, som det er sket i andre 
lande, som f.eks. Frankrig, Tyskland og England.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragerne oplyser, at der i forbindelse med den tilladelse til efterforskning efter skifergas, 
som Chevron Exploration har fået til projektet "Blok 1 Novi Pazar" ikke er blevet gennemført 
en vurdering af konsekvenserne, som foreskrevet i direktiv 85/337/EØF (direktivet om 
vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet)1. Desuden bestrider andragerne, 
at den beslutningstagningsprocedure, der har ført til denne tilladelse, er i overensstemmelse 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, EFT L 73 af 14.3.1997, EUT L 156 af 25.6.2003, EUT L 140 af 5.6.2009.
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med Århuskonventionen1. De anmoder om en prøvelse af overholdelsen af EU's 
miljølovgivning og opfordrer til, at der indføres et moratorium for efterforskning efter og 
udnyttelse af skifergas i Bulgarien i lyset af de mulige miljøvirkninger heraf.

Kommissionen afsluttede for nylig sin analyse af den EU-miljølovgivning, der gælder for 
skifergasoperationer. Kommissionen mener på grundlag af den tilgængelige tekniske viden, at 
metoderne til efterforskning efter og produktion af skifergas er omfattet af den gældende EU-
miljølovgivning lige fra planlægning til ophør. 

Medlemsstaterne skal - ved hjælp af relevante vurderings-, licens- og godkendelsesordninger 
samt ved hjælp af overvågnings- og kontrolaktiviteter - sikre, at enhver efterforskning efter 
energikilder, herunder skifergas, og udnyttelse heraf, overholder kravene i det gældende 
lovgrundlag i EU, herunder bestemmelserne om beskyttelse af miljøet og menneskers 
sundhed. I lyset af den begrænsede viden og erfaring med skifergasprojekter i EU søger 
Kommissionen aktivt at indsamle yderligere oplysninger med henblik på at konkludere, 
hvorvidt den gældende EU-lovgivning sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af miljøet og 
menneskers sundhed.

Projekter forbundet med efterforskning efter skifergas og udnyttelsen heraf er omfattet af 
VVM-direktivets bestemmelser. En miljøkonsekvensvurdering er obligatorisk for 
naturgasprojekter, hvor der udvindes mere end 500.000 m3 naturgas om dagen jf. bilag I.14. 
Med hensyn til dybdeboringer og industrianlæg til udvinding af naturgas under disse 
grænseværdier, kræves en screening i henhold til artikel 2, stk. 1, artikel 4, stk. 2-4, og 
kriterierne i bilag III for at vurdere projekternes virkninger og beslutte, hvorvidt der er behov 
for en miljøkonsekvensvurdering. På baggrund af principperne om forebyggelse og 
forsigtighed skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering for skifergasprojekter, hvis det 
ikke på grundlag af objektive oplysninger kan udelukkes, at projektet vil have en betydelig 
indvirkning på miljøet. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der vil være en betydelig indvirkning, 
skal der også gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. 

Andrageren anfører, at der ikke er blevet foretaget en miljøkonsekvensvurdering af Chevron 
Explorations skifergasefterforskningsprojekt i "Blok 1 Novi Pazar".

Ifølge de oplysningerne, andragerne har fremsendt, afviste de bulgarske myndigheder, at det 
var nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering. Det er imidlertid ikke klart, om de 
bulgarske myndigheder har gennemført en screening af projektet. 

Med hensyn til overholdelsen af Århuskonventionen generelt bør det understreges, at 
konventionen er gennemført i henhold til direktiv 2003/4/EF2 og VVM-direktivet. Hvad angår 
adgang til oplysninger og artikel 4 og 5 i konventionen, som gennemført i henhold til direktiv 
2003/4/EF, er der ingen angivelse i dette andragende om, at der ikke blev givet adgang til 
miljøoplysninger. Det anføres heller ikke, hvordan artikel 3 i konventionen ikke overholdes. 
Artikel 6 i konventionen gennemføres med VVM-direktivet og gælder for individuelle 

                                               
1 Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltage i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet, Århus, Danmark, den 25. juni 1998.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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beslutninger. I denne sag synes en lovgivningsmæssig retsakt at være blevet anvendt til at 
tillade projektet. Idet det antages, at dette er en reel lovgivningsmæssig retsakt (dom af 
18. oktober 2001 i sag C-128/09 Boxus), lader VVM-direktivets artikel 1, stk. 5, til at finde 
anvendelse, i og med at lovgivningsmæssige retsakter under visse omstændigheder - i 
vedrørende videregivelse af oplysninger og opfyldelse af målene i direktivet ved hjælp af 
vedtagelsesprocessen - ikke er omfattet af VVM-direktivet. Der er ingen oplysninger i 
andragendet om, hvorvidt disse betingelser blev opfyldt af myndighederne. Med hensyn til 
konventionens artikel 7 vedrører andragendet ifølge de af andrageren fremsendte oplysninger 
ikke planer. Hvad angår artikel 8, er der, selv om den gælder for normative instrumenter, kun 
tale om en løfteparagraf med hensyn til offentlig deltagelse. 

Som svar på andragernes opfordring til et moratorium for efterforskningen efter skifergas i 
Bulgarien og udnyttelsen heraf bemærker Kommissionen, at en beslutning om et forbud mod 
anvendelsen af hydraulisk frakturering ved efterforskning efter og/eller udnyttelse af olie og 
gas på bulgarsk område blev offentliggjort i bulgarsk statstidende den 24. januar 2012 og 
trådte i kraft. (Beslutning fra nationalforsamlingen, statstidende nr. 7 af 24. januar 2012). 
Desuden trak den bulgarske regering sin tilladelse til selskabet Chevron til efterforskning af 
skifergas i Bulgarien tilbage (det bulgarske ministerråds beslutning nr. 39, statstidende nr. 7 af 
24. januar 2012).

Konklusion

Kommissionen har anmodet om oplysninger1 fra de kompetente bulgarske myndigheder om 
projektets overholdelse af de relevante krav under EU's miljølovgivning, navnlig VVM-
direktivet."

                                               
1 Formel anmodning om oplysninger registreret den 20. januar 2012, hvis modtagelse blev bekræftet af de 
bulgarske myndigheder (reference nr. - 2955/12/ENVI).


