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Tema: Peticija Nr. 0886/2011 dėl rizikos, susijusios su skalūnų dujų žvalgyba ir 
gavyba, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Dimov Topalov, su 8 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai reiškia rūpestį dėl Bulgarijos vyriausybės sprendimo patvirtinti skalūnų 
dujų gavybos projektą „Block 1 Novi Pazar“ neatlikus jo poveikio aplinkai vertinimo tyrimo 
ir nesilaikant Orhuso konvencijos nuostatų. Peticijos pateikėjai atkreipia dėmesį į daugybę 
rizikos veiksnių, susijusių su skalūnų dujų gavyba, ir prašo nedelsiant imtis priemonių, kad 
šios rūšies dujų žvalgybos ir gavybos veikla jų šalyje būtų sustabdyta, kaip tai buvo padaryta 
kitose šalyse, pvz., Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjai teigia, kad išduodant skalūnų dujų žvalgymo leidimą bendrovei „Chevron 
Exploration“, kuri vykdo projektą „Block 1 Novi Pazar“, nebuvo atliktas poveikio vertinimas, 
kaip reikalaujama pagal Direktyvą 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo arba 
PAV direktyva)1. Be to, peticijos pateikėjai ginčija sprendimų priėmimo procedūros, kurioje 
išduotas toks leidimas, atitiktį Orhuso konvencijai2. Jie prašo patikrinti, ar laikomasi ES aplinkos 
apsaugos teisės aktų, ir ragina vykdyti moratoriumą dėl skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5; OL L 73, 1997 3 14; OL L 156, 2003 6 25; OL L 140, 2009 6 5.
2 Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais, priimta Orhuse, Danijoje, 1998 m. birželio 25 d. 
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Bulgarijoje, atsižvelgiant į galimą šios veiklos poveikį aplinkai.

Neseniai Komisija išnagrinėjo ES aplinkos apsaugos teisės aktus, taikomus skalūnų dujų 
gavybai. Ji mano, kad remiantis turimomis techninėmis žiniomis skalūnų dujų žvalgymo ir 
gavybos praktikai yra taikomi galiojantys ES aplinkos apsaugos teisės aktai nuo šios veiklos 
planavimo iki nutraukimo etapo. 

Valstybės narės, taikydamos atitinkamas vertinimo, licencijavimo ir leidimų išdavimo 
procedūras, taip pat stebėseną ir tikrinimą, privalo užtikrinti, kad bet kokia energijos išteklių, 
įskaitant skalūnų dujas, žvalgymo ar gavybos veikla atitiktų galiojančios ES teisinės sistemos 
reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos. Atsižvelgdama į 
ribotas su skalūnų dujų projektais susijusias žinias ir patirtį Europos Sąjungoje, Komisija 
aktyviai siekia surinkti papildomą informaciją, kad galėtų padaryti išvadą, ar galiojančiais 
ES teisės aktais užtikrinama pakankama aplinkos ir žmogaus sveikatos apsauga.

Skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos projektai patenka į PAV direktyvos taikymo sritį. Poveikio 
aplinkai vertinimas (PAV) privalomas vykdant gamtinių dujų gavybos projektus, kai per dieną 
išgaunama daugiau kaip 500 000 m³ dujų, kaip nurodyta I priedo 14 punkte. Jeigu neviršijant šių 
ribų giluminiai gręžiniai ir pramoniniai antžeminiai įrengimai naudojami gamtinių dujų gavybai, 
turi būti atliekama patikra pagal 2 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnio 2–4 dalis ir III priede nurodytus 
kriterijus, siekiant įvertinti šių projektų poveikį ir nuspręsti, ar reikia atlikti PAV. Pagal 
atsargumo ir prevencijos principus skalūnų dujų projektams turi būti atliekamas PAV, jeigu 
remiantis objektyvia informacija negalima paneigti, kad projektas turės reikšmingą poveikį 
aplinkai; kilus abejonėms, ar nėra reikšmingo poveikio, PAV taip pat turi būti atliekamas. 

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliktas bendrovės 
„Chevron Exploration“ vykdomam skalūnų dujų žvalgymo projektui „Block 1 Novi Pazar“.

Remiantis peticijos pateikėjų pateikta informacija, Bulgarijos valdžios institucijos teigė, kad nėra 
būtina atlikti PAV.  Tačiau neaišku, ar Bulgarijos valdžios institucijos atliko projekto patikrą. 

Nustatant, ar apskritai laikytasi Orhuso konvencijos, reikėtų pabrėžti, kad konvencija 
įgyvendinama pagal Direktyvą 2003/4/EB1 ir PAV direktyvą. Vertinant galimybę susipažinti su 
informacija ir konvencijos 4 ir 5 straipsnius, įgyvendinamus pagal Direktyvą 2003/4/EB, 
nagrinėjamoje peticijoje nenurodyta, kad nebuvo suteikta galimybė susipažinti su informacija, 
susijusia su aplinka. Be to, nėra pateikta įrodymų, kaip pažeistas konvencijos 3 straipsnis. 
Konvencijos 6 straipsnis įgyvendinamas pagal PAV direktyvą ir taikomas priimant individualius 
sprendimus. Šiuo atveju atrodo, kad projektui patvirtinti taikytas teisėkūros procedūra priimtas 
aktas. Darant prielaidą, kad tai yra tikras teisėkūros procedūra priimtas aktas (2011 m. spalio 
18 d. sprendimas Boxus byloje Nr. C-128/09), turėtų būti taikoma PAV direktyvos 1 straipsnio 
5 dalis, t. y. tam tikromis sąlygomis – teikiant informaciją ir įgyvendinant šios direktyvos tikslus 
per įstatymų leidybos procesą – teisėkūros procedūra priimti aktai nepatenka į PAV direktyvos 
taikymo sritį. Peticijoje nepateikta jokios informacijos, ar institucijos įvykdė šias sąlygas, ar ne. 
Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, peticija nėra susijusi su planais pagal 
                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14, 
p. 26.
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konvencijos 7 straipsnį. 8 straipsnyje, nors jis taikomas norminiams aktams, numatytas tik 
įpareigojimas dėti visas pastangas (angl. best endeavour clause), kad visuomenė dalyvautų 
šiame procese. 

Atsakydama į peticijos pateikėjų raginimą taikyti moratoriumą skalūnų dujų žvalgymui ir 
gavybai Bulgarijoje, Komisija pažymi, kad sprendimas, kuriuo nustatomas draudimas naudoti 
hidraulinį skaldymą skalūnų dujų ir alyvos žvalgymui ir (arba) gavybai Bulgarijos teritorijoje, 
įsigaliojo po to, kai buvo paskelbtas valstybiniame laikraštyje 2012 d. sausio 24 d. (Nacionalinės 
asamblėjos sprendimas, Valstybės žinios, Nr. 7/2012 1 24). Be to, Bulgarijos vyriausybė atšaukė 
leidimą, suteiktą bendrovei „Chevron“ dėl skalūnų dujų žvalgymo Bulgarijoje (Ministrų Tarybos 
sprendimas Nr. 39, Valstybės žinios, Nr. 7/2012 1 24).

Išvada

Komisija paprašė kompetentingų Bulgarijos valdžios institucijų suteikti informaciją1 apie tai, 
ar projektas atitinka ES aplinkos apsaugos teisės aktų, visų pirma PAV direktyvos,
reikalavimus.“

                                               
1 Oficialus prašymas pateikti informaciją užregistruotas 2012 m. sausio 20 d. Bulgarijos valdžios institucijos 
patvirtino prašymo gavimą (Nr. 2955/12/ENVI).


