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Ref.: Petiția nr. 0886/2011, adresată de Dimov Topalov, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 8 000 de semnături, privind riscurile legate de explorarea și 
extragerea gazelor de șist

1. Rezumatul petiției

Petiționarii își manifestă îngrijorarea față de decizia guvernului bulgar de a aproba proiectul 
de extragere a gazelor de șist „Block 1 Novi Pazar”, fără o evaluare a impactului asupra 
mediului și fără respectarea dispozițiilor Convenției de la Aarhus. Petiționarii atrag atenția 
asupra numeroaselor riscuri asociate explorării gazelor de șist și solicită să fie luate măsuri 
imediate pentru sistarea explorării și a extragerii acestor gaze pe teritoriul țării lor, după 
modelul altor țări, precum Franța, Germania și Anglia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarii menționează că, în contextul autorizației de explorare a gazelor de șist acordate 
companiei Chevron Exploration pentru proiectul „Block 1 Novi Pazar”, nu s-au evaluat 
efectele proiectului în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM)1. De asemenea, petiționarii contestă 
conformitatea procedurii de luare a deciziilor, care a condus la acordarea autorizației, cu 
Convenția de la Aarhus2. Aceștia solicită să se verifice conformitatea cu legislația UE în 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985; JO L 73, 14.3.1997; JO L 156, 25.6.2003; JO L 140, 5.6.2009.
2 Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în 
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materie de mediu și să se pună în aplicare un moratoriu privind explorarea și exploatarea 
gazelor de șist în Bulgaria, în contextul impactului potențial asupra mediului.

Comisia și-a finalizat recent analiza cu privire la legislația UE în materie de mediu aplicabilă 
operațiunilor legate de gazele de șist. Aceasta consideră că, pe baza cunoștințelor tehnice 
disponibile, începând cu planificarea și până la încetarea operațiunilor, practicile necesare 
pentru explorarea și producția de gaze de șist sunt reglementate de actuala legislație a UE în 
materie de mediu. 

Statele membre sunt obligate să se asigure, prin intermediul unor sisteme adecvate de 
evaluare, licențiere și autorizare, precum și prin intermediul activităților de monitorizare și de 
inspecție, că explorarea sau exploatarea surselor de energie, inclusiv a gazelor de șist, respectă 
cerințele cadrului juridic existent în UE, inclusiv dispozițiile privind protecția mediului și a 
sănătății umane. Având în vedere experiența și cunoștințele limitate în ceea ce privește 
proiectele legate de gazele de șist în UE, Comisia încearcă în mod activ să colecteze 
informații suplimentare pentru a concluziona dacă legislația existentă a UE asigură sau nu un 
nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății umane.

Proiectele de explorare și exploatare a gazelor de șist intră în domeniul de aplicare a 
Directivei EIM. Efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) pentru 
proiectele de extracție a gazelor naturale este obligatorie în cazul în care cantitatea extrasă 
depășește 500 000 m³ de gaz pe zi, în conformitate cu anexa I punctul 14. În cazul forajelor în 
profunzime și al instalațiilor industriale de suprafață pentru extragerea gazelor naturale sub 
aceste praguri, este obligatorie efectuarea unei evaluări în conformitate cu articolul 2 alineatul 
(1), articolul 4 alineatele (2)-(4) și cu criteriile menționate în anexa III pentru a examina 
efectele proiectelor și pentru a decide dacă este necesară efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului. Din perspectiva principiilor precauției și prevenirii, proiectele legate de 
gazele de șist fac obiectul unei EIM în cazul în care nu se poate exclude, pe baza unor 
informații obiective, posibilitatea ca proiectele respective să aibă efecte semnificative asupra 
mediului; obligativitatea efectuării unei EIM este valabilă și în cazul în care există îndoieli în 
ceea ce privește absența unor efecte semnificative.

Petiționarul susține că nu s-a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce 
privește proiectul „Block 1 Novi Pazar” de explorare a gazelor de șist al companiei Chevron 
Exploration.

Potrivit informațiilor transmise de petiționari, autoritățile bulgare au negat necesitatea unei 
EIM. Cu toate acestea, nu este clar dacă autoritățile bulgare au efectuat o evaluare a 
proiectului.

În ceea ce privește respectarea Convenției de la Aarhus în general, trebuie subliniat faptul că 
această convenție este pusă în aplicare în temeiul Directivei 2003/4/CE1 și al Directivei EIM. 
Referitor la accesul la informații și la articolele 4 și 5 ale convenției, astfel cum este pusă în 
aplicare în temeiul Directivei 2003/4/CE, în prezenta petiție nu există nici un indiciu că nu s-a 

                                                                                                                                                  
probleme de mediu, Aarhus, Danemarca, 25 iunie 1998.
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
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acordat acces la informațiile de mediu. De asemenea, nu se justifică modul în care nu este 
respectat articolul 3 din convenție. Articolul 6 din convenție este pus în aplicare de Directiva 
EIM și se aplică deciziilor de la caz la caz. În cazul de față, se pare că s-a folosit un act 
legislativ pentru autorizarea proiectului. Presupunând că acesta este un act legislativ veritabil 
(hotărârea din 18 octombrie 2011 în cauza C-128/09 Boxus), se pare că se aplică articolul 1 
alineatul (5) din Directiva EIM, și anume că, în anumite condiții – prin furnizarea de 
informații și prin atingerea obiectivelor directivei prin procesul de adoptare – actele 
legislative nu intră în domeniul de aplicare a Directivei EIM. Petiția nu furnizează informații 
pentru a se stabili dacă aceste condiții au fost îndeplinite sau nu de către autorități. În ceea ce 
privește articolul 7 din convenție, pe baza informațiilor furnizate de petiționar, petiția nu face 
referire la proiecte. Referitor la articolul 8, deși se aplică actelor normative, acesta prevede 
doar o clauză legată de depunerea unor eforturi maxime în ceea ce privește participarea 
publicului.

Ca răspuns la solicitarea petiționarilor referitoare la instituirea unui moratoriu privind 
explorarea și exploatarea gazelor de șist în Bulgaria, Comisia observă de faptul că, la 
24 ianuarie 2012, în Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat în vigoare o decizie de 
interzicere a utilizării tehnicii de fracturare hidraulică pentru explorarea și/sau extracția de 
petrol și gaze pe teritoriul Bulgariei. (Decizia Adunării Naționale, Monitorul Oficial 
nr. 7/24.1.2012). În plus, guvernul bulgar a retras autorizația acordată companiei Chevron 
pentru explorarea gazelor de șist în Bulgaria (Decizia Consiliului de Miniștri nr. 39, 
Monitorul Oficial nr. 7/24.1.2012).

Concluzie

Comisia a solicitat autorităților competente bulgare informații1 referitoare la respectarea de 
către proiect a cerințelor relevante ale legislației de mediu a UE, în special Directiva EIM.

                                               
1 Solicitare oficială de informații înregistrată la 20 ianuarie 2012, primirea acesteia fiind confirmată de 
autoritățile bulgare (număr de referință: 2955/12/ENVI).


