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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0886/2011, του Dimov Topalov, βουλγαρικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 8 000 υπογραφές, σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την 
πραγματοποίηση ερευνών και την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την απόφαση της βουλγαρικής 
κυβέρνησης να εγκρίνει το σχέδιο εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου «Block 1 Novi 
Pazar» χωρίς προηγουμένως να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και χωρίς 
να τηρηθούν οι διατάξεις της Σύμβασης του Aarhus. Οι αναφέροντες εφιστούν την προσοχή 
στους πολυάριθμους κινδύνους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση ερευνών για τον 
εντοπισμό σχιστολιθικού φυσικού αερίου και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου 
να σταματήσουν οι σχετικές έρευνες και η εξόρυξη αυτού του φυσικού αερίου στη χώρα 
τους, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως π.χ. η Γαλλία, η Γερμανία και η 
Αγγλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι, σε σχέση με την άδεια που χορηγήθηκε στην εταιρεία 
Chevron Exploration για την πραγματοποίηση ερευνών εντοπισμού σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στο πλαίσιο του «Block 1 Novi Pazar», δεν αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις όπως 
απαιτείται από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ)1. Επιπλέον, οι αναφέροντες αμφισβητούν τη συμμόρφωση της 
διαδικασίας λήψης απόφασης για την εν λόγω άδεια με τη Σύμβαση του Aarhus2. Ζητούν να 
ελεγχθεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και να επιβληθεί 
μορατόριουμ στην πραγματοποίηση ερευνών και την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στη Βουλγαρία, ενόψει των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανάλυση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας που ισχύει για δραστηριότητες σχετικές με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Θεωρεί 
ότι βάσει των διαθέσιμων τεχνικών γνώσεων, η υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της 
ΕΕ καλύπτει τις πρακτικές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ερευνών και την 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου, σε όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό μέχρι την 
παύση. 

Τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν – μέσω κατάλληλων καθεστώτων αξιολόγησης, 
χορήγησης αδειών και εγκρίσεων καθώς και μέσω δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
επιτήρησης – ότι η οποιαδήποτε έρευνα ή εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Δεδομένων των περιορισμένων 
γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με τα έργα σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, η 
Επιτροπή εργάζεται εντατικά για τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών προκειμένου να 
συμπεράνει κατά πόσον η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία εξασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας ως προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα έργα για την έρευνα και την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 14, στα έργα 
εξόρυξης φυσικού αερίου όπου η ποσότητα του αερίου που εξορύσσεται υπερβαίνει τα 
500 000 m³ ημερησίως, απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Για τις 
γεωτρήσεις βάθους και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιφανείας προς εξόρυξη φυσικού 
αερίου κάτω από τα εν λόγω κατώτατα όρια, απαιτείται έλεγχος (screening), σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 4 και τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΙΙΙ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των έργων και να αποφασιστεί 
κατά πόσο απαιτείται ΕΠΕ. Βάσει των αρχών προφύλαξης και πρόληψης, τα έργα 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου υποβάλλονται σε ΕΠΕ όταν δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο, με βάση αντικειμενικές πληροφορίες, ότι το έργο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον· σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη σημαντικών επιπτώσεων, η 
διενέργεια ΕΠΕ είναι επίσης υποχρεωτική. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν διενεργήθηκε ΕΠΕ σε σχέση με την πραγματοποίηση 
ερευνών για τον εντοπισμό σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο του «Block 1 Novi 
Pazar», έργου το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία Chevron Exploration.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985· ΕΕ L 73 της 14.3.1997· ΕΕ L 156 της 25.6.2003· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009
2 Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της 25ης Ιουνίου 1998, στο Aarhus, 
Δανία
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι αναφέροντες, οι βουλγαρικές αρχές απέρριψαν 
την αναγκαιότητα για ΕΠΕ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι βουλγαρικές αρχές έχουν 
διενεργήσει έλεγχο (screening) για το εν λόγω έργο. 

Όσον αφορά εν γένει το ζήτημα της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus, 
υπογραμμίζεται ότι η Σύμβαση εφαρμόζεται δυνάμει της οδηγίας 2003/4/EΚ1 και της οδηγίας 
ΕΠΕ. Σε σχέση με την πρόσβαση σε πληροφορίες και τα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης, όπως 
εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, σε κανένα σημείο της παρούσας αναφοράς 
δεν αναφέρεται ότι δεν επετράπη η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επιπλέον, 
δεν αιτιολογείται με ποιον τρόπο υπολείπεται η συμμόρφωση με το άρθρο 3 της Σύμβασης. 
Το άρθρο 6 της Σύμβασης εφαρμόζεται από την οδηγία ΕΠΕ και ισχύει για μεμονωμένες 
αποφάσεις. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται ότι για την έγκριση του έργου 
χρησιμοποιήθηκε νομοθετική πράξη. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για αυθεντική νομοθετική 
πράξη (απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2011 για την υπόθεση C-128/09 Boxus), φαίνεται να 
ισχύει το άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας ΕΠΕ, το οποίο ορίζει ότι υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις – παροχή πληροφοριών και επίτευξη των στόχων της οδηγίας μέσω της 
διαδικασίας έγκρισης – οι νομοθετικές πράξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ΕΠΕ. Η αναφορά δεν παρέχει πληροφορίες για το εάν οι αρχές τήρησαν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις. Αναφορικά με το άρθρο 7 της Σύμβασης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, η αναφορά δεν σχετίζεται με τα σχέδια. Αναφορικά με το 
άρθρο 8, παρόλο που εφαρμόζεται στις κανονιστικές πράξεις, προβλέπει μόνο μια ρήτρα για 
την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας υπέρ της συμμετοχής του κοινού. 

Σε απάντηση της έκκλησης των αναφερόντων για επιβολή μορατόριουμ στην 
πραγματοποίηση ερευνών και την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη 
Βουλγαρία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στις 24 Ιανουαρίου 2012 δημοσιεύθηκε – και τέθηκε 
σε ισχύ – στην επίσημη εφημερίδα του βουλγαρικού κράτους απόφαση που επιβάλλει 
απαγόρευση στη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης κατά τις δραστηριότητες έρευνας και/ή 
εξόρυξης πετρελαίου και αερίου στην επικράτεια της Βουλγαρίας (απόφαση της βουλγαρικής 
Εθνοσυνέλευσης, Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 7/24.01.2012). Επιπλέον, η βουλγαρική 
κυβέρνηση ανακάλεσε την άδεια που είχε χορηγήσει στην εταιρεία Chevron για την 
πραγματοποίηση ερευνών εντοπισμού σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία 
(απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 39, Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 7/24.01.2012).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες2 από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές σχετικά με τη 
συμμόρφωση του έργου προς τις σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ, και ειδικότερα της οδηγίας ΕΠΕ.

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
2 Επίσημη αίτηση παροχής πληροφοριών, που καταχωρήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012 και η 
παραλαβή της οποίας επιβεβαιώθηκε από τις βουλγαρικές αρχές. (αριθμός πρωτοκόλλου –
2955/12/ENVI)


