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Suġġett: Petizzjoni 0886/2011 imressqa minn Dimov Topalov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, bi 8 000 firma, dwar ir-riskji marbuta mal-esplorazzjoni u l-
estrazzjoni tal-gass tax-shale

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jesprimu t-tħassib tagħhom dwar id-deċiżjoni tal-Gvern Bulgaru li japprova l-
proġett ta’ estrazzjoni tal-gass tax-shale “Block 1 Novi Pazar” mingħajr ma jivvaluta l-impatt 
ambjentali tiegħu u b’nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus. Il-petizzjonanti jiġbdu l-attenzjoni lejn l-ammont kbir ta’ riskji marbuta mal-
esplorazzjoni tal-gass tax-shale u jitolbu biex, bħalma sar f’pajjiżi oħra bħal Franza, il-
Ġermanja u l-Ingilterra, jittieħdu miżuri immedjati sabiex l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta’ 
dan il-gass ma jibqgħux iseħħu f’pajjiżhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-petizzjonanti jsostnu li, fil-kuntest tal-permess għall-esplorazzjoni tal-gass tax-shale mogħti 
lil Chevron Exploration fi Block 1 Novi Pazar, ma saret l-ebda valutazzjoni tal-effetti skont 
kif stipulat fid-Direttiva 85/337/KEE (il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq l-Amjent jew id-Direttiva 
VIA)1. Barra minn hekk il-petizzjonanti jikkuntestaw il-konformità tal-proċedura għat-teħid 

                                               
1 ĠU L 175, tal-5.7.1985; ĠU L 73, tal-14.3.1997; ĠU L 156, tal-25.6.2003; ĠUJ L 140, tal-
05.06.09
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ta’ deċiżjonijiet li wasslet għal permess bħal dan mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus1. Huma jitolbu 
li ssir verifika tal-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u li jiġi implimentat 
moratorju dwar l-esplorazzjoni u l-isfruttar ta’ gass tax-shale fil-Bulgarija, fid-dawl tal-impatt 
possibbli li jista’ jkollhom fuq l-ambjent. 

Il-Kummissjoni dan l-aħħar ikkonkludiet l-analiżi tagħha tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE li 
hija applikabbli għal operazzjonijiet relatati mal-gass tax-shale.  Hija tikkunsidra li, skont l-
għarfien tekniku disponibbli, il-prattiki meħtieġa għall-esplorazzjoni u l-produzzjoni tal-gass 
tax-shale huma koperti minn leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-UE, mill-istadju tal-ippjanar 
sat-tmiem.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw – permezz ta’ sistemi xierqa ta’ valutazzjoni u liċenzjar u 
permezz ta’ sistemi għall-għoti ta’ liċenzji, kif ukoll permezz ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ u 
spezzjoni – li kwalunkwe esplorazzjoni jew sfruttar ta’ sorsi ta’ enerġija, inkluż tal-gass tax-
shale, ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-qafas legali eżistenti fl-UE, inkluż id-dispożizzjonijiet 
dwar il-ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Meta jitqiesu l-għarfien u l-esperjenza 
limitati fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-gass tax-shale fl-UE, il-Kummissjoni qed tipprova 
tiġbor, b’mod attiv, aktar informazzjoni sabiex tkun tista’ tikkonkludi jekk il-leġiżlazzjoni tal-
UE eżistenti tiżgurax jew le livell suffiċjenti ta’ ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem.

L-esplorazzjoni u l-isfruttar tal-gass tax-shale jaqgħu taħt id-Direttiva VIA. Skont l-Anness 
I(14), valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) hija obbligatorja għal proġetti li jinvolvu l-
estrazzjoni ta’ gass naturali u li fihom l-ammont ta’ gass estratt jaqbeż il-500,000m³ kuljum 
Għal tħaffir fil-fond u stallazzjonijiet industrijali fis-superfiċje għall-estrazzjoni ta’ gass 
naturali f’livelli li huma inqas minn dawn il-limiti, hemm bżonn li ssir eżaminazzjoni bi qbil 
mal-Artikoli 2(1), 4(2)-(4) u mal-kriterji tal-Anness III sabiex jiġu evalwati l-effetti tal-
proġetti u sabiex jiġi deċiż jekk hijiex meħtieġa VIA. Fid-dawl tal-prinċipji ta’ prekawzjoni u 
prevenzjoni, il-proġetti relatati mal-gass tax-shale huma soġġetti għal VIA jekk ma jistax jiġi 
eskluż, fuq il-bażi ta’ informazzjoni oġġettiva, li l-proġett se jkollu effetti ambjentali 
sinifikanti; VIA għandha ssir anki f’każ li jkun hemm dubji rigward nuqqas ta’ effetti 
sinifikanti. 

Il-petizzjonant isostni li ma saret l-ebda VIA fir-rigward tal-proġett ta’ esplorazzjoni tal-gass 
tax-shale fi Block 1 Novi Pazar, li sar minn Chevron Exploration.

Skont l-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonanti, l-awtoritajiet Bulgari ċaħdu l-ħtieġa għal 
VIA.  Madanakollu, mhuwiex ċar jekk l-awtoritajiet Bulgari wettqux eżaminazzjoni tal-
proġett jew le. 

Rigward il-konformità mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus b’mod ġenerali, għandu jiġi enfasizzat li 
l-Konvenzjoni hija implimentata skont id-Direttiva 2003/4/KE2 u d-Direttiva dwar il-VIA.  
Rigward l-aċċess għall-informazzjoni u l-Artikoli 4 u 5 tal-Konvenzjoni kif implimentata 
                                               
1 Il-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, li ġiet iffirmata f’Aarhus, id-Danimarka, fil-25 ta' Ġunju 
1998.
2 Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-
aċċess pubbliku għal informazzjoni ambjentali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE, ĠU L41, 14.2.2003, p. 
26.  
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skont id-Direttiva 2003/4/KE, ma hemm l-ebda indikazzjoni f’din il-petizzjoni li turi li ma 
ġiex ipprovdut aċċess għal informazzjoni ambjentali. Lanqas ma huma qed jingħataw dettalji 
rigward l-allegat nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni. L-Artikolu 6 tal-
Konvenzjoni huwa implimentat mid-Direttiva dwar il-VIA u huwa applikabbli għal 
deċiżjonijiet individwali. F’dan il-każ, jidher li ntuża att leġiżlattiv biex ġie awtorizzat il-
proġett.  Jekk nassumu li dan huwa att leġiżlattiv ġenwin (sentenza tat-18 ta’ Ottubru 2011 fil-
Każ C-128/09 Boxus), jidher li japplika l-Artikolu 1(5) tad-Direttiva dwar il-VIA, jiġifieri li 
taħt ċertu kundizzjonijiet – il-forniment ta’ informazzjoni u l-kisba tal-objettivi tad-Direttiva 
permezz tal-proċess ta’ adozzjoni – l-atti leġiżlattivi ma jagħmlux parti mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-VIA. Il-petizzjoni ma tagħti l-ebda informazzjoni dwar 
jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx issodisfati mill-awtoritajiet jew le. Rigward l-Artikolu 7 
tal-Konvenzjoni, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-petizzjoni ma 
tirrigwardax pjanijiet.  Rigward l-Artikolu 8, għalkemm huwa applikabbli għal atti regolatorji, 
dan jipprevedi biss klawżola tal-aqwa operat fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika.   

B’risposta għat-talba tal-petizzjonanti għal moratorju dwar l-esplorazzjoni u l-isfruttar tal-gass 
tax-shale fil-Bulgarija, il-Kummissjoni tinnota li fil-Gazzetta tal-Istat fl-24 ta’ Jannar 2012 
ġiet ippubblikata deċiżjoni li timponi projbizzjoni dwar l-użu ta’ tkissir idrawliku għall-
esplorazzjoni taż-żejt u l-gass u/jew l-estrazzjoni fit-territorju Bulgaru, u li din daħlet fis-seħħ. 
(Deċiżjoni tal-Assemblea Nazzjonali, Il-Gazzetta tal-Istat, Nru 7/24.01.2012).  Barra minn 
hekk, il-Gvern Bulgaru irtira l-permess mogħti lill-kumpanija Chevron għall-esplorazzjoni 
tal-gass tax-shale fil-Bulgarija (Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 39, Il-Gazzetta tal-Istat,
Nru 7/24.01.2012).

Konklużjoni

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni1 lill-awtoritajiet Bulgari kompetenti rigward il-
konformità tal-proġett mar-rekwiżiti rilevanti skont il-liġi ambjentali tal-UE, b’mod 
partikolari mad-Direttiva dwar il-VIA.

                                               
1 Talba formali għal informazzjoni rreġistrata fl-20 ta’ Jannar 2012, li l-wasla tagħha ġiet 
ikkonfermata mill-awtoritajiet Bulgari. (numru ta’ referenza - 2955/12/ENVI)


