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Tárgy: Dimov Topalov bolgár állampolgár által benyújtott 0886/2011. számú, 8000 
aláírást tartalmazó petíció a palagázkutatás és -kitermelés kockázatairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a bolgár kormány – előzetes 
környezeti hatástanulmány készítése nélkül és az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel 
ellentétes módon – jóváhagyta a „Block 1 Novi Pazar” palagáz-kitermelési projektet. A 
petíció benyújtói felhívják a figyelmet a palagáz-kitermeléssel kapcsolatos számos kockázatra 
és kérik a palagáz-kutatási és -kitermelési műveleteknek a más országok, mint például 
Franciaország, Németország és Anglia mintájára történő azonnali beszüntetését saját országuk 
területén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtói kifejtik, hogy ami a Chevron Exploration által a „Block 1 Novi Pazar” 
területén végzett palagázfeltárásra adott engedélyt illeti, nem végeztek hatásvizsgálatot a 
85/337/EGK irányelvben (környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvben)1

előírtak szerint. A petíció benyújtói azt is megkérdőjelezik, hogy az engedély kiadását 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.; HL L 73., 1997.3.14; HL L 156., 2003.6.25.; HL L 140., 2009.6.5.
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eredményező döntéshozatali eljárás összhangban áll az Aarhusi Egyezménnyel1. Egyúttal 
kérik az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését, a lehetséges 
környezeti hatások fényében pedig moratórium bevezetésére szólítanak fel a palagáz bulgáriai 
feltárására és kitermelésére vonatkozóan.

A Bizottság nemrégiben fejezte be a palagázhoz kapcsolódó tevékenységekre alkalmazandó 
uniós környezetvédelmi jogszabályok elemzését. Úgy véli, hogy a rendelkezésre álló műszaki 
ismeretek alapján a palagáz feltárásához és kitermeléséhez szükséges gyakorlatok a tervezési 
szakasztól egészen a tevékenységek beszüntetéséig a meglévő uniós környezetvédelmi 
jogszabályok hatálya alá tartoznak. 

A tagállamok – megfelelő vizsgálati és engedélyezési rendszerek, valamint felügyeleti és 
ellenőrzési tevékenységek révén – kötelesek gondoskodni arról, hogy az energiaforrások, 
egyebek mellett a palagáz feltárása vagy kitermelése megfeleljen a hatályos uniós jogi keret 
követelményeinek, a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó rendelkezéseket 
is ideértve. Tekintettel arra, hogy a palagázprojektekkel kapcsolatban az Unióban korlátozott 
ismeretek és tapasztalatok állnak rendelkezésre, a Bizottság aktívan törekszik a további 
információgyűjtésre annak megállapítása érdekében, hogy a jelenleg hatályos uniós 
jogszabályok a környezet és az emberi egészség megfelelő szintű védelmét garantálják-e.

A palagáz feltárására és kitermelésére irányuló projektek a KHV-irányelv hatálya alá 
tartoznak. Kötelező jelleggel környezeti hatásvizsgálatot (KHV) kell végezni olyan földgáz-
kitermelési projektek esetében, amikor a kitermelt földgázmennyiség meghaladja a napi 500 
000 m³-t, az I. melléklet 14. pontjában foglaltak szerint. Az e küszöbértéket el nem érő 
mennyiségű földgáz kitermelésére irányuló mélyfúrások és az erre szolgáló felszíni ipari 
létesítmények esetében átvilágítást kell végezni a 2. cikk (1) bekezdésének, 4. cikke (2)–(4) 
bekezdésének és a III. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelően annak érdekében, 
hogy felmérjék a projekt hatásait és döntsenek a KHV szükségességéről. Az elővigyázatosság 
és a megelőzés elve értelmében a palagázprojekteket abban az esetben kell KHV-nak alávetni, 
ha objektív információk alapján nem zárható ki annak lehetősége, hogy a projekt a 
későbbiekben jelentős környezeti hatásokkal jár; amennyiben kétségek merülnek fel azzal 
kapcsolatban, hogy nem jelentkeznek majd jelentős hatások, szintén el kell végezni a KHV-t. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Chevron Exploration által a „Block 1 Novi Pazar” 
területén megvalósuló, palagázfeltárásra irányuló projekt esetében nem végeztek környezeti 
hatásvizsgálatot.

A petíció benyújtói által küldött tájékoztatás szerint a bolgár hatóságok nem ítélték 
szükségesnek a KHV elvégzését. Ugyanakkor az már nem világos, hogy a bolgár hatóságok 
részéről sor került-e a projekt átvilágítására. 

Általában véve az Aarhusi Egyezménynek való megfelelés vonatkozásában hangsúlyozni kell, 
hogy az egyezmény végrehajtására a 2003/4/EK irányelv2 és a KHV-irányelv égisze alatt 
                                               
1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény; Aarhus, Dánia, 1998. június 
25.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28,) a környezeti 
információkhoz való hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 41., 
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kerül sor. Ami az információkhoz való hozzáférést, valamint az egyezmény 4. és 5. cikkének 
a 2003/4/EK irányelv alapján történő végrehajtását illeti, a szóban forgó petícióban nincs arra 
utaló jel, hogy nem biztosították a környezeti információkhoz való hozzáférést. Arra 
vonatkozóan sem közölnek részleteket, hogy milyen értelemben nem tartották tiszteletben az 
egyezmény 3. cikkét. Az egyezmény 6. cikkét a KHV-irányelv hajtja végre, és az egyéni 
határozatokra alkalmazandó. Jelen esetben úgy tűnik, hogy egy jogalkotási aktust használtak a 
projekt engedélyezésére. Feltételezve, hogy tényleges jogalkotási aktusról van szó (a C-
128/09. sz. Boxus ügyben 2011. október 18-án hozott ítélet), a jelek szerint a KHV-irányelv 1. 
cikkének (5) bekezdése alkalmazandó, miszerint bizonyos feltételek teljesülésekor –
tájékoztatás nyújtása és az irányelv célkitűzéseinek elérése a jóváhagyási eljárás révén – a 
jogalkotási aktusok nem tartoznak a KHV-irányelv hatálya alá. A petíció nem szolgál 
információkkal arra vonatkozóan, hogy a hatóságok eleget tettek-e az említett feltételeknek. 
Ami az egyezmény 7. cikkét illeti, a petíció benyújtójától kapott tájékoztatás alapján 
megállapítható, hogy a petíció nem a tervekkel kapcsolatos. Ami a 8. cikket illeti, noha az 
normatív aktusokra alkalmazandó, csupán egy legnagyobb igyekezetről szóló záradékot ír elő 
a nyilvánosság részvételének vonatkozásában. 

A petíció benyújtóinak arra irányuló kérésére válaszul, hogy hirdessenek moratóriumot a 
palagáz bulgáriai feltárására és kitermelésére vonatkozóan, a Bizottság megjegyzi, hogy 2012. 
január 24-én egy olyan határozatot tettek közzé a Hivatalos Közlönyben – és azt hatályba is 
léptették –, amely Bulgárian területén tilalmat vezette be az olaj és gáz feltárása és/vagy 
kitermelése céljából végzett hidraulikus rétegrepesztés tekintetében (a Nemzeti Közgyűlés 
határozata, Hivatalos Közlöny, 7. sz., 2012.1.24.). A bolgár kormány továbbá visszavonta a 
Chevron vállalat számára kiadott, bulgáriai palagázfeltárásra vonatkozó engedélyt (a 
Miniszterek Tanácsának 39. sz. határozata, Hivatalos Közlöny, 7. sz., 2012.1.24.).

Következtetés

A Bizottság tájékoztatást kért1 az illetékes bolgár hatóságoktól azzal kapcsolatban, hogy a 
projekt megfelel-e az uniós környezetvédelmi jogszabályokban és különösen a KHV-
irányelvben foglalt vonatkozó követelményeknek.

                                                                                                                                                  
2003.2.14. 26. o.
1 A tájékoztatás iránti hivatalos kérelmet 2012. január 20-án vették nyilvántartásba, amelynek 
kézhezvételét a bolgár hatóságok megerősítették (hivatkozási szám – 2955/12/ENVI)


