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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0886/2011, którą złożył Dimov Topalov (Bułgaria) z 8 000 podpisów, w 
sprawie zagrożeń związanych z eksploracją i wydobyciem gazu łupkowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają swoje zaniepokojenie związane z decyzją rządu Bułgarii o 
zatwierdzeniu przedsięwzięcia wydobycia gazu łupkowego o nazwie „Block 1 Novi Pazar”, 
mimo że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia ani 
jego zgodności z postanowieniami konwencji z Aarhus. Składający petycję zwracają uwagę 
na liczne zagrożenia związane z eksploracją gazu łupkowego i zwracają się z prośba o 
poczynienie natychmiastowych kroków na rzecz zaprzestania eksploracji i wydobycia gazu na 
terytorium ich kraju, co uczyniono w innych państwach, m. in. we Francji, w Niemczech i w 
Wielkiej Brytanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję twierdzą, że w związku wydanym przedsiębiorstwu Chevron Exploration 
pozwoleniem na wydobycie gazu łupkowego w ramach przedsięwzięcia „Block 1 Novi 
Pazar” nie dokonano oceny skutków wymaganej na mocy dyrektywy 85/337/EWG 
(dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy dyrektywy OOŚ)1. Ponadto 
składający petycję kwestionują zgodność procedury podejmowania decyzji, która 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985; Dz.U. L 73 z 14.3.1997; Dz.U. L 156 z 25.6.2003; Dz.U. L 140 z 5.6.2009
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doprowadziła do wydania takiego pozwolenia, z konwencją z Aarhus1. Domagają się oni 
zweryfikowania zgodności z prawodawstwem środowiskowym UE i apelują o wprowadzenie 
moratorium na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego w Bułgarii ze względu na 
możliwy wpływ na środowisko.

Ostatnio Komisja zakończyła analizę prawodawstwa środowiskowego UE mającego 
zastosowanie wobec operacji dotyczących gazu łupkowego. Uznaje ona, że na podstawie 
dostępnej wiedzy technicznej praktyki, które są niezbędne przy poszukiwaniach i produkcji 
gazu łupkowego, wchodzą w zakres obowiązującego prawodawstwa środowiskowego UE, od 
fazy planistycznej aż po fazę końcową. 

Państwa członkowskie – w oparciu o odpowiednie systemy oceny, licencjonowania i 
wydawania pozwoleń, jak również działania monitorujące i kontrolne – muszą dopilnować, 
by poszukiwania i eksploatacja źródeł energii, w tym gazu łupkowego, były zgodne z 
wymogami ram prawnych obowiązujących w UE, w tym z przepisami w sprawie ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Mając na uwadze ograniczoną wiedzę i 
doświadczenie w dziedzinie przedsięwzięć dotyczących gazu łupkowego w UE, Komisja stara 
się aktywnie gromadzić dalsze informacje, tak aby rozstrzygnąć, czy obowiązujące 
prawodawstwo UE zapewnia wystarczający poziom ochrony środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego.

Przedsięwzięcia związane z poszukiwaniami i wydobyciem gazu łupkowego wchodzą w 
zakres dyrektywy OOŚ. Zgodnie z załącznikiem I pkt 14 ocena oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) jest obowiązkowa w przypadku przedsięwzięć wydobycia gazu ziemnego, gdy 
wydobyta ilość gazu przekracza 500 000 m³ dziennie. Zgodnie z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 2–4 
oraz kryteriami zapisanymi w załączniku III dla głębokich wierceń oraz dla 
powierzchniowych urządzeń przemysłowych dla wydobywania  gazu ziemnego poniżej tych 
progów wymagany jest przegląd, aby ocenić skutki danego przedsięwzięcia i zdecydować, 
czy OOŚ jest niezbędna. W świetle zasady ostrożności i zapobiegania przedsięwzięcia 
dotyczące gazu łupkowego są przedmiotem OOŚ, jeżeli na podstawie obiektywnych 
informacji nie można wykluczyć, że przedsięwzięcie takie będzie miało znaczący wpływ na 
środowisko; w przypadku wystąpienia wątpliwości co do braku znaczącego wpływu należy 
przeprowadzić OOŚ. 

Składający petycję przekonuje, że OOŚ nie została opracowana w odniesieniu do 
przedsięwzięcia poszukiwań gazu łupkowego w „Block 1 Novi Pazar”, realizowanego przez 
Chevron Exploration.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składających petycję władze bułgarskie negują 
konieczność przeprowadzenia OOŚ.  Nie jest jednak jasne, czy władze bułgarskie 
przeprowadziły przegląd w odniesieniu do tego przedsięwzięcia. 

Jeżeli chodzi o ogólną zgodność z konwencją z Aarhus, należy zauważyć, że konwencja ta 
wdrażana jest na mocy dyrektywy 2003/4/WE2oraz dyrektywy OOŚ. Jeżeli chodzi o dostęp 
                                               
1Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Aarhus, Dania, dnia 25 czerwca 1998 r.
2Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz.U. L 41 z 
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do informacji oraz art. 4 i 5 konwencji wdrażane na mocy dyrektywy 2003/4/WE, to w 
przedmiotowej petycji nic nie wskazuje na to, by nie zapewniono dostępu do informacji o 
środowisku. Nie uzasadniono też, dlaczego art. 3 konwencji nie jest przestrzegany. Art. 6 
konwencji wdrażany jest na mocy dyrektywy OOŚ i ma zastosowanie wobec poszczególnych 
decyzji. Wydaje się, że w przedmiotowym przypadku w celu wydania zgody na realizację 
przedsięwzięcia wykorzystano akt ustawodawczy.  Przy założeniu, że jest to rzeczywisty akt 
ustawodawczy (wyrok z dnia 18 października 2011 r. w sprawie C-128/09 Boxus), wydaje 
się, iż zastosowanie ma art. 1 ust. 5 dyrektywy OOŚ, a zatem że pod pewnymi warunkami -
dostarczenia informacji i realizacji celów dyrektywy w procesie ustawodawczym - akty 
ustawodawcze nie wchodzą w zakres dyrektywy OOŚ. W przedmiotowej petycji nie 
przekazuje się informacji, czy władze spełniły te warunki czy też nie. Jeżeli chodzi o art. 7 
konwencji, to, na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję, 
przedmiotowa petycja nie dotyczy planów. Jeżeli chodzi o art. 8, to choć ma on zastosowanie 
tylko wobec aktów normatywnych, przewiduje jedynie klauzulę „wszelkich starań” w 
odniesieniu do udziału społeczeństwa. 

W odpowiedzi na apel składających petycję o wprowadzenie moratorium na poszukiwania i 
wydobycie gazu łupkowego w Bułgarii Komisja odnotowuje, że decyzja wprowadzająca 
zakaz stosowania szczelinowania hydraulicznego przy poszukiwaniach i/lub wydobyciu ropy 
i gazu na terytorium bułgarskim została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 24 
stycznia 2012 r. i weszła w życie. (Decyzja Zgromadzenia Narodowego, Dziennik Urzędowy 
nr 7/24.01.2012). Ponadto rząd bułgarski wycofał pozwolenie wydane przedsiębiorstwu 
Chevron na poszukiwania gazu łupkowego w Bułgarii (decyzja Rady Ministrów nr 39, 
Dziennik Urzędowy nr 7/24.01.2012).

Wniosek

Komisja zwróciła się do właściwych władz bułgarskich o udzielenie informacji1na temat 
zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z odnośnymi wymogami prawa środowiskowego 
UE, a zwłaszcza z dyrektywą OOŚ.

                                                                                                                                                  
14.2.2003, s. 26. 
1Formalne wezwanie do udzielenia informacji zarejestrowano w dniu 20 stycznia 2012 r., władze bułgarskie 
potwierdziły jego otrzymanie. (numer referencyjny – 2955/12/ENVI)


