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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0886/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Dimov 
Topalov un kam pievienoti 8000 parakstu, par apdraudējumiem, kas saistīti 
ar slānekļa gāzes izpēti un ieguvi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par Bulgārijas valdības lēmumu apstiprināt slānekļa 
gāzes ieguves projektu „Block 1 Novi Pazar”, neveicot tā ietekmes uz vidi novērtējumu un 
nenodrošinot atbilstību Orhūsas konvencijai. Lūgumraksta iesniedzēji vērš uzmanību uz 
vairākiem riskiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes izpēti, un aicina nekavējoties veikt 
pasākumus, lai apturētu slānekļa gāzes izpēti un ieguvi viņu valstī, kā to izdarījušas citas 
valstis, piemēram, Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka, izsniedzot slānekļa gāzes izpētes atļauju uzņēmuma 
Chevron Exploration projektam „Block 1 Novi Pazar”, netika veikts ietekmes novērtējums, kā 
tas paredzēts Direktīvā 85/337/EEK (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva)1. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēji apšauba to, vai lēmumu pieņemšanas process, kura rezultātā 
tika izsniegta minētā atļauja, atbilst Orhūsas konvencijas noteikumiem2. Viņi prasa pārbaudīt 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.; OV L 73, 14.3.1997.; OV L 156, 25.6.2003.; OV L 140, 5.6.2009.
2 Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesas iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem, Orhūsa, Dānija, 1998. gada 25. jūnijs. 
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atbilstību ES vides tiesību aktiem un aicina ieviest moratoriju attiecībā uz slānekļa gāzes 
izpēti un izmantošanu Bulgārijā, ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz vidi.

Komisija nesen pabeidza slānekļa gāzes izpētes darbībām piemērojamo ES vides tiesību aktu 
analīzi. Tā uzskata, ka, balstoties uz pieejamajām tehniskajām zināšanām, darbības, kas 
veicamas slānekļa gāzes izpētes un ražošanas nolūkā, sākot no plānošanas līdz pat darbības 
pārtraukšanai, ir reglamentētas spēkā esošajos ES vides tiesību aktos. 

Dalībvalstīm ar pienācīgas novērtēšanas, licencēšanas un atļauju izsniegšanas sistēmu 
palīdzību, kā arī uzraudzības un pārbaužu veikšanas ceļā ir jānodrošina, ka enerģijas avotu, 
tostarp slānekļa gāzes, izpēte un izmantošana atbilst pašreizējā ES tiesiskā regulējuma 
prasībām, tostarp arī nosacījumiem attiecībā uz vides un cilvēku veselības aizsardzību. Ņemot 
vērā to, ka zināšanas un pieredze saistībā ar slānekļa gāzes izpētes projektiem ES ir visai 
ierobežota, Komisija aktīvi cenšas apkopot vairāk informācijas, lai varētu secināt, vai spēkā 
esošie ES tiesību akti nodrošina pienācīgu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

Uz slānekļa gāzes izpētes un izmantošanas projektiem attiecas IVN direktīva. Saskaņā ar tās 
I pielikuma 14. punktu ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) obligāti jāveic dabas gāzes 
ieguves projektiem, kuros iegūtās gāzes apjoms pārsniedz 500 000 m3 dienā. Dziļurbumiem 
un virszemes rūpnieciskajām iekārtām, kuras paredzētas dabasgāzes ieguvei apjomā, kas 
mazāks par minēto robežvērtību, pārbaude jāveic saskaņā ar 2. panta 1. punkta un 4. panta 2.–
4. punkta noteikumiem un III pielikumā minētajiem kritērijiem, lai novērtētu projektu ietekmi 
un izlemtu, vai ir nepieciešams veikt IVN. Ievērojot piesardzības un preventīvās darbības 
principus, slānekļa gāzes izpētes projektiem ir jāveic IVN, ja, balstoties uz objektīvu 
informāciju, nav iespējams izslēgt varbūtību, ka projekts varētu radīt ievērojamu ietekmi uz 
vidi; arī gadījumā, ja pastāv šaubas par būtisku ietekmi, IVN ir jāveic.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka slānekļa gāzes izpētes projektam „Block 1 Novi Pazar”, 
kuru veic uzņēmums Chevron Exploration, IVN netika veikts.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju Bulgārijas varas iestādes noliedza 
IVN nepieciešamību. Tomēr nav skaidrs, vai Bulgārijas varas iestādes ir veikušas projekta 
pārbaudi.

Runājot par vispārējo atbilstību Orhūsas konvencijai, jāuzsver, ka konvenciju īsteno saskaņā 
ar Direktīvu 2003/4/EK1 un IVN direktīvu. Attiecībā uz pieeju informācijai un 4. un 5. pantu 
konvencijā, ko īsteno ar Direktīvu 2003/4/EK, jāsaka, ka šajā lūgumrakstā nav nekādu norāžu, 
ka nebūtu nodrošināta pieeja informācijai. Nav arī pamatots, kādā veidā netiek ievērots 
konvencijas 3. pants. Konvencijas 6. pantu īsteno ar IVN direktīvu, un tas attiecas uz 
atsevišķiem lēmumiem. Šajā gadījumā šķiet, ka projekta atļaušanai ir izmantots kāds tiesību 
akts. Pieņemot, ka tas ir īpašs tiesību akts (2011. gada 18. oktobra spriedums lietā C-128/09 
Boxus), šķiet, ka šajā gadījumā ir jāpiemēro IVN direktīvas 1. panta 5. punkta noteikumi, 
proti, ka noteiktos apstākļos, t. i., sniedzot informāciju un pieņemšanas procesā izpildot 
direktīvas mērķus, tiesību akti neietilpst IVN darbības jomā. Lūgumrakstā nav sniegta 
informācija par to, vai varas iestādes šos nosacījumus izpildīja vai nē. Attiecībā uz 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK, OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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konvencijas 7. pantu, jānorāda, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, šis lūgumraksts nav saistīts ar plānošanu. Savukārt 8. pantā, lai gan tas attiecas 
uz normatīviem aktiem, attiecībā uz sabiedrības dalību paredzēts vienīgi tas, ka ir jādara viss 
iespējamais, lai panāktu efektīvu līdzdalību.

Atbildot uz lūgumraksta iesniedzēju aicinājumu ieviest moratoriju attiecībā uz slānekļa gāzes 
izpēti un izmantošanu Bulgārijā, Komisija norāda, ka lēmums par aizlieguma noteikšanu 
attiecībā uz hidrauliskās sašķelšanas tehnoloģijas izmantošanu naftas un gāzes iegulu izpētei 
un/vai ieguvei Bulgārijas teritorijā Bulgārijas valdības vēstnesī tika publicēts un stājās spēkā 
2012. gada 24. janvārī. (Nacionālās asamblejas lēmums, valdības vēstnesis Nr. 7, 24.1.2012.). 
Turklāt Bulgārijas valdība anulēja uzņēmumam Chevron piešķirto atļauju slānekļa gāzes 
izpētei Bulgārijā (Ministru padomes Lēmums Nr. 39, valdības vēstnesis, Nr. 7, 24.1.2012.).

Secinājums

Komisija no Bulgārijas kompetentajām varas iestādēm ir pieprasījusi informāciju1 par 
projekta atbilstību attiecīgo ES vides tiesību aktu prasībām, jo īpaši IVN direktīvas prasībām.

                                               
1 Oficiāls informācijas pieprasījums reģistrēts 2012. gada 20. janvārī; Bulgārijas iestādes ir apstiprinājušas tā 
saņemšanu (atsauces numurs: 2955/12/ENVI).


