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A petíciót benyújtó egyesület erőteljesen ellenzi a palagáz Vama Veche és Konstanca 
településeken történő feltárását és kitermelését célzó projektet, és aggodalmának ad hangot a 
román tengerparti térség felszín alatti vizeinek esetleges károsítása miatt. Az egyesület a 
projekt ideiglenes vagy végleges leállítását kéri mindaddig, amíg a kérdésben nem rendeznek 
népszavazást.

A 0484/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója figyelmeztet a rétegrepesztés veszélyeire, amely technikát a palagáz 
kitermelésénél alkalmazzák. A repesztés során víz és vegyi anyagok nagynyomású keverékét 
fecskendezik a talajba annak érdekében, hogy a sziklarétegek közül gázt nyerjenek ki. A 
petíció benyújtója szerint Németországban ez a technika elavult bányászati szabályok alá 
tartozik, és alkalmazását megelőzően nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot végezni. A 
petíció benyújtója figyelmeztet a talaj és az ivóvíz vegyi anyagokkal történő szennyezésére, a 
mezőgazdasági terület csökkenésére, a táj fúrólyukakkal történő elcsúfítására és a repesztési
eljárás során felhasznált nagyon nagy vízmennyiségre. Arra is rámutat, hogy a repesztés 
környezeti hatása a metán felszabadulása és a nagy mennyiségű energiafelhasználás miatt 
sokkal nagyobb, mint a hagyományos gázkitermelési módszereké. A petíció benyújtója 
többek között azt kéri, hogy a palagáz kitermelési terveihez kötelezően tartozzon környezeti 
hatásvizsgálat, tiltsák be a palagáz kitermelését az ivóvíznyerő területeken és a természeti 
területeken, ne nyújtsanak támogatást a repesztéses eljárás alkalmazása esetén, a természet és 
a környezet abszolút elsőbbséget élvezzen, és a gázkitermelő vállalatok kötelezően vállaljanak 
felelősséget az okozott károk megtérítésére.

Az 0504/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója több tagállamban koordinálja a palagáz feltárása és kitermelése ellen 
irányuló polgári fellépéseket. Rendkívül kiterjedt dokumentációt nyújtottak be, amely laikus 
számára feldolgozhatatlan. A fő állítás, hogy a jelenlegi uniós jogszabályok hiányosak és túl 
megengedőek, így nem nyújtanak tájékozott keretet ezen új technológiát illetően. Erőforrás-
bányászatról szóló átfogó jogszabály nincs érvényben, a vízkészlethasználatról szóló 
jogszabály ipari célok tekintetében túl sok kivételt tartalmaz, a népesség által a meglévő 
erőforrásokra gyakorolt nyomás pedig egyre nő. A környezeti hatásvizsgálatról szóló 
85/337/EGK irányelv és későbbi módosításai, I. mellékletének 1. cikke meghatározza a 
gázkitermelésre, a 12. cikk pedig a talajvízkészletek felhasználására vonatkozó küszöbértéket, 
mindkét esetben túl alacsony szinten, így a hatásvizsgálat nem kötelező. A petíció benyújtói 
felkérik a Parlamentet jogkörének az együttdöntési eljárás során való gyakorlására annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék érveiket.

Az 0596/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a palagáz kitermelése ellen, megemlítve, hogy a legtöbb 
esetben a szénhidrogén 100–150 °C-os hőmérsékleten évmilliók alatt keletkezik a 
kőzetekben. A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az ezen lelőhelyek kitermelése során 
jelentkező egészségügyi kockázatokat illetően, Adam Law-t, a New York-i Weill Cornell 
Medical College endokrinológusát idézve, aki a hidraulikus rétegrepesztés moratóriuma 
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mellett érvel, addig, amíg az eljárás összes, egészségre gyakorolt hatása nem ismert. A petíció 
benyújtója más lehetőségek feltérképezését kéri a fenntartható energiaellátásra való átállás 
keretében annak érdekében, hogy jelentős mértékben csökkenjen a fosszilis energiahordozók 
és az atomenergia felhasználásának mértéke; továbbá a palagáz kutatásának és kitermelésének 
a moratóriumát is kéri. 

A 0759/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a hidraulikus rétegrepesztés veszélyei kapcsán, 
amelyet a palagáz föld alatti kőzetrétegekből, víz és vegyi anyagok nagy nyomású elegyének 
befecskendezésével való kinyerésére használnak. Németországban az eljárást idejétmúlt 
bányászati rendelkezések szabályozzák, amelyek nem teszik kötelezővé az előzetes 
környezeti hatásvizsgálat elvégzését. Figyelmeztet a talaj- és ivóvíz ebből következő vegyi 
anyagokkal történő szennyezésére, a mezőgazdasági területek elvesztésére, a táj furatokkal 
való elcsúfítására és a repesztési eljáráshoz szükséges rendkívül nagy vízmennyiségre, 
rámutatva arra, hogy a rétegrepesztés a magas metánkibocsátás és a nagy energiaigény miatt 
sokkal szennyezőbb eljárás, mint a hagyományos gázkitermelés. A petíció benyújtója 
következésképpen azt kéri, hogy a palagáz-kitermelési projektek előtt környezeti 
hatásvizsgálatot kelljen végrehajtani, tiltsák meg a palagáz-kitermelést az ivóvíz vízgyűjtő 
területein és a természeti területeken, szüntessék be a rétegrepesztés támogatását, minden 
esetben kapjon prioritást a természeti élőhely és a környezet, és a gázkitermelő vállalatok 
törvényben meghatározott felelősséggel tartozzanak az általuk okozott valamennyi kárért.

A 0761/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy Lengyelország egyre inkább az intenzív palagáz-
kitermelés útjára lép, ami komoly problémákat okozhat, és különösen a felszín alatti vizek 
metángázzal és vegyi anyagokkal való szennyeződését vonhatja maga után. A petíció 
benyújtója ezért arra kéri a Parlamentet, hogy lépjen közbe és vessen véget a palagáz-
kitermelésnek, amit főleg külföldi vállalatcsoportok végeznek, és ami nem csak pusztító 
környezetszennyezéshez vezet, hanem súlyos egészségügyi kockázatot jelent az emberekre és 
az állatokra egyaránt. 

A 0895/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az uniós jogszabályok nem elég átfogóak ahhoz, hogy 
megbirkózzanak a palagáz feltárása során alkalmazott hidraulikus rétegrepesztéssel együtt 
járó kockázattal. A petíció benyújtója azt kéri, hozzanak konkrét, a szárazföldi feltárásra 
vonatkozó szabályozást, azzal érvelve, hogy a jelenlegi jogszabályokat a tengeri feltárásra 
vonatkozó jogszabályokból ültették át. A petíció benyújtója többek között a cement 
minőségére, a szeizmikus megfigyelésre, a felszíni metánérzékelésre, a vízkibocsátásra és a 
lakóövezetektől való távolságra vonatkozó jogi normák elfogadását javasolja.

A petíció második felében a petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy a Horizont 2020 
kezdeményezésben a gázra olyan energiaformaként tekintenek, amely alacsony szén-dioxid-
kibocsátással jár, valamint a megújuló energiák területén a kutatási és fejlesztési projektek 
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finanszírozását kifejezetten úgy terjesztették ki, hogy a fosszilis energiahordozókra is 
vonatkozzon. A petíció benyújtója vitatja ezt a módosítást, valamint úgy véli, negatív hatása 
lesz a megújulóenergia-iparra, és további tájékoztatást kér az ügyben.

A 2376/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Chevron vállalattal kötött, a palagáz kutatásáról és 
kitermeléséről szóló szerződés értelmében a román kormány jelenleg mindent megtesz a 
vállalat érdekeinek érvényesítése érdekében, miközben az állampolgárok jogait nem veszi 
figyelembe. A petíció benyújtója ellenzi a robbanóanyagok használatát városi lakónegyedek, 
valamint turistaövezetek közvetlen környezetében az érintett ingatlantulajdonosok 
beleegyezése nélkül, továbbá aggodalmát fejezi ki a vízszennyezés esetleges halálos 
következményei miatt a dobrudzsai vízgyűjtő területen, amely a helyi lakosok számára az 
egyetlen vízforrás. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a kormány felelőtlenül cselekszik, 
tízezrek életét kockára téve, és e tevékenységek haladéktalan beszüntetésére szólít fel. 

2. Elfogadhatóság

0444/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 19. 
0484/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 10. 
0504/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12.
0596/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 17.
0759/2012 & 0761/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11.
0895/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6.
2376/2013: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 25.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A petíció benyújtói a hidraulikus rétegrepesztéssel járó palagáz-műveletek betiltását vagy 
ideiglenes felfüggesztését kérik, tekintettel az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
esetleges hatásokra. Aggodalmak merültek fel a jelenleg alkalmazandó uniós jogszabályokban 
előforduló esetleges joghézagok miatt is.
Amint az a Bizottság 1378/2011. sz. petícióra adott válaszában szerepel, az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamoknak 
jogukban áll meghatározni az energiaforrásaik kiaknázására vonatkozó feltételeket.  A 
környezet megőrzésének és javításának szükségességére kellő tekintettel (EUMSZ 194. 
cikkének (1) bekezdése) az egyes tagállamok feladata eldönteni, hogy joghatóságukon belül 
engedélyezik-e a nem konvencionális gázforrások kutatását, feltárását, illetve kitermelését. Ez 
a rendelkezés nem sérti az EUMSZ 192. cikke (2) bekezdésének c) pontját, amely szerint el 
lehet fogadni a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és 
energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket, de 
elfogadásuk a Tanács különleges jogalkotási eljárással összhangban hozott egyhangú 
határozatához kötött.
A tagállamoknak megfelelő értékelési, működési engedélyezési és engedélyezi rendszerek 
alkalmazásával, valamint nyomon követő és ellenőrző tevékenységek segítségével 
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biztosítaniuk kell, hogy az energiaforrások feltárása és kiaknázása – többek között a 
hidraulikus rétegrepesztés gyakorlatának alkalmazása – megfeleljen az Európai Unióban 
jelenleg hatályos jogi keretek követelményeinek, ideértve az emberi egészség és a környezet 
védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Az EUMSZ 191. cikkében megállapítottak szerint az 
elővigyázatosság és a megelőzés elve az Unió környezetvédelmi politikája kialakításának 
vezérelveit képezi. 
A Bizottság jogi értékelése1 arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló technikai 
információk alapján a palagáz feltárásához és kitermeléséhez szükséges gyakorlatokra a 
tervezés szakaszától kezdve egészen a beszüntetésig alkalmazni kell a hatályos uniós 
jogszabályokat. Ezek magukban foglalják többek között a földgáz-kitermelési projektek 
környezeti hatásvizsgálatának elvégzésére2, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére3, az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezelésére4, a vegyi anyagok 
regisztrálására, értékelésére és engedélyezésére5, valamint a Natura 2000 (azaz a 
madárvédelmi irányelv6 és az élőhelyvédelmi irányelv7) szerint környezeti szempontból 
védett területek megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 
A Bizottság további információkat gyűjt annak megállapítására, hogy a hatályos uniós 
jogszabályok biztosítják-e a környezet és az emberi egészség megfelelő védelmét. Ezen 
információgyűjtés részeként a Bizottság nemrégiben tanulmányt jelentetett meg a nagy 
volumenű hidraulikus rétegrepesztés (mint a palagáz esetében) használatát magában foglaló 
nem konvencionális szénhidrogén-műveletek környezeti kockázatairól. A Bizottság ezenkívül 
az energiapiacról és az éghajlati hatásokról is közzétett tanulmányt8. 
Az energiapiaci hatásokról szóló tanulmány rámutat, hogy az egyesült államokbeli nem 
konvencionális gázkitermelések világszinten nagyobb cseppfolyós földgázkészletekhez 
vezettek, ami közvetetten befolyásolja az uniós gázárakat. A tanulmány az amerikai 
tapasztalatok és a potenciális uniós erőforrások áttekintése alapján azt állapította meg, hogy a 
legjobb forgatókönyv szerint a jövőbeli európai palagáz-kitermelés segíthetne abban, hogy az 
EU 60% körül tartsa energiaimport-függőségét. Rávilágít azonban a kiaknázható 
mennyiségek, technológiai fejlesztések, a közvélemény általi támogatás, valamint a földhöz és 
piacokhoz való hozzáférés kapcsán időnként felmerülő jelentős bizonytalanságra is.
Az éghajlati hatásokról szóló tanulmány szerint az EU-ban kitermelt palagáz több 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást okoz, mint az EU-ban kitermelt konvencionális földgáz, de –
ha jól kezelik – kevesebbet, mint az EU-n kívülről importált gáz – legyen az vezetéken 
keresztül vagy cseppfolyósított földgáz formájában szállított gáz –, amely a nagy távolságra 
történő szállítás miatt gyakorol hatást a kibocsátásra.
A környezetvédelmi kockázatokról szóló tanulmány megállapítja, hogy az ilyen műveletek 
kockázatai általában nagyobbak, mint a konvencionális szénhidrogén-kitermelés kockázatai, 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 2011/92/EU irányelv, HL L 26., 2012.1.28., 1.o. (más néven: „KHV-irányelv”) A KHV-irányelvnek a nem konvencionális 
szénhidrogének feltárására és kiaknázására irányuló projektekre történő alkalmazására vonatkozó iránymutató itt érhető el 
:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 A 2000/60/EK irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.) és a 2006/118/EK irányelv (HL L 372., 2006.12.27., 19. 
o.) 
4 A 2006/21/EK irányelv (HL L 102., 2006.4.11., 15. o.)
5 Az 1907/2006/EK rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.)
6 A 79/409/EGK irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.)
7 A 92/43/EGK irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)
8 Megjelent 2012. szeptember 7-én, elérhető a DG ENVI honlapján: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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ezenkívül pedig számos kérdést felvet a hatályos jogszabályokat illetően. A megállapításokat 
jelenleg vizsgálja a Bizottság. Két kiegészítő tanulmány készül, amelyek további társadalmi-
gazdasági és jogi támogatást fognak nyújtani a folyamatban levő értékelés keretében1. 
Következtetés
A Bizottság tudomásul veszi a palagáz-projektek és a hidraulikus rétegrepesztés potenciális 
egészségügyi és környezeti kockázatait illetően felmerült aggodalmakat. Hozzáfogott, hogy 
2013 végéig felmérje, szükség van-e a nem konvencionális szénhidrogének (pl. a palagáz) 
megbízható és biztonságos kitermelésére vonatkozó vizsgálati keretrendszer kialakítására.  E 
felmérés keretében valamennyi szabályozási lehetőséget (jogalkotási és nem jogalkotási) meg 
fog vizsgálni. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2015. február 28.

444/2012., 484/2012., 504/2012., 596/2012., 759/2012., 761/2012., 895/2012. és 2376/2013. 
sz. petíció

A petíciók benyújtói a hidraulikus rétegrepesztéssel járó palagáz-műveletek betiltását vagy 
ideiglenes felfüggesztését kérik, tekintettel az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
esetleges hatásokra. Aggodalmak merültek fel a jelenleg alkalmazandó uniós jogszabályokban 
előforduló esetleges joghézagok miatt is.

Amint az a Bizottság 1378/2011. sz. petícióra adott válaszában szerepel, az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamoknak 
jogukban áll meghatározni az energiaforrásaik kiaknázására vonatkozó feltételeket.  A 
környezet megőrzésének és javításának szükségességére kellő tekintettel (EUMSZ 194. 
cikkének (1) bekezdése) az egyes tagállamok feladata eldönteni, hogy joghatóságukon belül 
engedélyezik-e a nem konvencionális gázforrások kutatását, feltárását, illetve kitermelését. 

A tagállamoknak megfelelő értékelési, működési engedélyezési és engedélyezi rendszerek 
alkalmazásával, valamint nyomon követő és ellenőrző tevékenységek segítségével 
biztosítaniuk kell, hogy az energiaforrások feltárása és kiaknázása – többek között a 
hidraulikus rétegrepesztés gyakorlatának alkalmazása – megfeleljen az Európai Unióban 
jelenleg hatályos jogi keretek követelményeinek, ideértve az emberi egészség és a környezet 
védelmére vonatkozó rendelkezéseket is. Az EUMSZ 191. cikkében megállapítottak szerint 
az elővigyázatosság és a megelőzés elve az Unió környezetvédelmi politikája kialakításának 
vezérelveit képezi. 

A Bizottságnak a palagázprojektekkel összefüggésben alkalmazandó uniós környezetvédelmi 
jogi keretre vonatkozó értékelése2 arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló 
technikai információk alapján a palagáz feltárásához és kitermeléséhez szükséges 
gyakorlatokra a tervezés szakaszától kezdve egészen a beszüntetésig alkalmazni kell a 
hatályos uniós jogszabályokat. Ezek magukban foglalják többek között a földgáz-kitermelési 

                                               
1  További információ az alábbi linken keresztül érhető el: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
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projektek környezeti hatásvizsgálatának elvégzésére1, a felszíni és a felszín alatti vizek 
védelmére2, az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezelésére3, a vegyi 
anyagok regisztrálására, értékelésére és engedélyezésére4, valamint a Natura 2000 (azaz a 
madárvédelmi irányelv5 és az élőhelyvédelmi irányelv6) szerint környezeti szempontból 
védett területek megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A Bizottság további információkat gyűjt annak megállapítása érdekében, hogy a hatályos 
uniós jogszabályok biztosítják-e a környezet és az emberi egészség megfelelő védelmét. Ezen 
információgyűjtés részeként a Bizottság nemrégiben tanulmányt jelentetett meg a nagy 
volumenű hidraulikus rétegrepesztés használatát magában foglaló nem konvencionális 
szénhidrogén-műveletek (mint például a palagáz esetében alkalmazott műveletek) környezeti 
kockázatairól. A Bizottság ezenkívül az energiapiacról és az éghajlati hatásokról is közzétett 
tanulmányt7. 

Az energiapiaci hatásokról szóló tanulmány rámutat arra, hogy az Egyesült Államokban zajló 
nem konvencionális gázkitermelés globális szinten a rendelkezésre álló cseppfolyós 
földgázkészletek növekedését eredményezte, ami közvetett hatást gyakorol az uniós 
gázárakra. Az amerikai tapasztalatok és a potenciális uniós erőforrások számbavétele arra 
engednek következtetni, hogy a legjobb forgatókönyv megvalósulása esetén a jövőbeli 
európai palagáz-kitermelés elősegítheti, hogy az EU energiaimport-függősége 60% körüli 
értékre korlátozódjon. A tanulmány azonban rávilágít a kinyerhető palagáz volumenével, a 
technológiai fejlesztésekkel, az általános elfogadottsággal és a területhez illetve piacokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő jelentős bizonytalanságra is.

Az éghajlati hatásokról szóló tanulmány szerint az EU-ban kitermelt palagáz több 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást okoz, mint az EU-ban kitermelt konvencionális földgáz, de –
ha jól kezelik – kevesebbet, mint az EU-n kívülről importált – akár vezetéken keresztül, akár 
cseppfolyósított földgáz formájában szállított – gáz, amely esetében a nagy távolságra történő 
szállításból származik jelentős kibocsátás.

A környezetvédelmi kockázatokról szóló tanulmány megállapítja, hogy az ilyen műveletek 
kockázatai általában nagyobbak, mint a konvencionális szénhidrogén-kitermelés kockázatai, 
ezenkívül pedig számos kérdést felvet a hatályos jogszabályokat illetően. A megállapításokat 
jelenleg vizsgálja a Bizottság. Két kiegészítő tanulmány készül, amelyek további társadalmi-

                                               
1  A 2011/92/EU irányelv, HL L 26., 2012.1.28., 1.o. (más néven: „KHV-irányelv”) A KHV-irányelvnek a nem 
konvencionális szénhidrogének feltárására és kiaknázására irányuló projektekre történő alkalmazására vonatkozó 
iránymutató itt érhető el:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

2 A 2000/60/EK irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.) és a 2006/118/EK irányelv (HL L 372., 2006.12.27., 19. 
o.) 

3 A 2006/21/EK irányelv (HL L 102., 2006.4.11., 15. o.)

4 Az 1907/2006/EK rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.)

5 A 79/409/EGK irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.)

6 A 92/43/EGK irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)

7  Megjelent 2012. szeptember 7-én, elérhető a DG ENV honlapján:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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gazdasági és jogi támogatást fognak nyújtani a folyamatban levő értékelés keretében1. 

Következtetés

A Bizottság tudomásul veszi a palagáz-projektek és a hidraulikus rétegrepesztő eljárások 
potenciális egészségügyi és környezeti kockázatait illetően felmerült aggodalmakat. 2014 
januárjában a Bizottság közleményt és ajánlást fogadott el a szénhidrogének (például palagáz) 
nagy volumenű hidraulikus rétegrepesztéssel történő feltárásáráról és kitermeléséről2. Azon 
tagállamoknak, amelyek a nem konvencionális szénhidrogének (például palagáz) feltárása és 
kiaknázása mellett döntöttek, 2014. július 28-ig hatályba kellett léptetniük az ajánlást, és 
évente tájékoztatniuk kell a Bizottságot azon intézkedéseikről, amelyeket az ajánlásnak való 
megfelelés érdekében tesznek; az első ilyen jellegű tájékoztatás határideje 2014. december. 
Ezt követően a Bizottság közzé fogja tenni a tagállamoktól kapott információkat. A 
tagállamok által 2014 végén benyújtott információk közzétételének előkészítése jelenleg is 
folyamatban van. A Bizottság 2015 augusztusáig átfogó elemzés keretében értékelni fogja a 
jelenlegi megközelítés eredményességét, és ezt követően dönt arról, hogy szükség van-e 
további intézkedésre, ideértve további jogalkotási javaslatok fontolóra vételét is. 

A Bizottság ezenfelül továbbra is nyomon követi a tagállamok uniós jog szerinti 
kötelezettségeinek tiszteletben tartását.

                                               
1  További információ az alábbi linken keresztül érhető el: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN


