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AZ EUROCOM KFT. VÁLOGATÁSA ROMÁNIAI ROMÁN ÉS MAGYAR KIADVÁNYOKB2L
BEFEKTETÉSEK, ENERGIA, GAZDASÁG, K5RNYEZETVÉDELEM, KORMÁNYZÁS,
POLITIKA

Repesztésellenes lázadás: 5 dolog, amit nem
tudtak a palagázunkról – Contributors

SZERZŐ  PASZKANZS ⋅ Ǌǈǉǋ, OKT2BER Ǌǎ, SZOMBAT ⋅ HOZZÁSZ2LÁS ÍRÁSA
FILED UNDER   BÁNYAIPAR, BÁNYAJÁRADÉK, BEFEKTETÉSEK, CHEVRON, ENERGIA,

EXPERT FORUM - EFOR, K5RNYEZETVÉDELEM, PALAGÁZ, PONTA-KORMÁNY,
PUNGESTI, SORIN IONITA, TÜNTETÉSEK
A palagáz témájának kormány és Chervon általi egyaránt katasztrofális kezelése azzal a veszéllyel
jár, hogy végleg kompromittálja az (gyet Romániában, vagy szabad teret enged holmi új okos
fiúknak, áll egy EFOR-jelentésben.

A palagázzal kapcsolatos nagy kockázat az, hogy a dolgok pontosan abba az irányba siklanak ki,
amit e napokban látunk

* Az Egyetem Universităţii  téren Flower Power-forradalom egy pontosan meghatározott terv ellen

* Moldvában, a tulajdonosok helyi t(ntetése, akik attól félnek, hogy megmérgezik a kútjaikat és
földrengés rázza majd a szántóikat

* A törvényben, a palagázzal kapcsolatos szabályozás hiánya  senki nem tudja, az okos fiúk nem
végeznek-e máris kutatásokat úgy, hogy nek(nk erről még csak fogalmunk sincs.

Semmilyen öröm nincs annak megállapításában, hogy az EFOR-nak igaza volt a múlt héten,
amikor itt előrejelezte, hogy a kormány átláthatóságának és hitelességének hiánya, plusz a
kitermelő ipar nagy befektetőinek kommunikációs baklövései felfokozzák majd az RMGC-ellenes
t(ntetések tétjét és radikalizmusát. Tökéletesen előrelátható volt, hogy a téma a palagáz felé fog
fordulni, de ez úgy tűnik, bárki másra igaz, kivéve a hatóságokat és a Chevront. Úgy tűnik, szó
sem lehet arról, hogy a román kormány és az iparág, a jó szándék és az átláthatóság
bizonyítékaként csatlakozzanak az EITI Extractive Industries Transparency Initiative
standardjaihoz. A málészájú, hivatalos k(ldöttségekbe bevett sajtó pedig nem tudja ilyesmiről
megkérdezni sem a kormányfőt, sem a Chevron vezetőjét. Következésképpen a közvita sánta,
fel(letes marad, egy csomó fontos téma sikkadva el..

. Elivleg nem lenne rossz palagázt találnunk, annak kitermelése pedig számunkra,
fogyasztók számára is előnyös lenne. A konvencionális gáztartalékaink még kb. ǉǈ évre
elegendőek, fokozatosan kimer(lve. A következő években még inkább f(ggni fogunk a
Gazpromtól, az összekapcsoló vezetékek pedig, melyeken kereszt(l más forrásokhoz is
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hozzájuthatnánk, nagyon lassan haladnak előre. Minél több játékos jelenik meg térség(nkben a
piacon és minél változatosabban férhet(nk hozzá forrásokhoz, annál nagyobb lesz a verseny és
annál kisebb áraink .lesznek, a Gazprom monopolhelyzetét jelentő alternatívához képest. Mekkora
lesz a jövőben az ár? Nem tudjuk, mert nem tudjuk, mekkora tartalékaink vannak, milyen kereslet
lesz piaci kör(lmények között, mennyire változatos lesz a kínálat. Azt biztosan tudjuk, hogy az ár a
mai mesterségesen alacsonyan tartott és fenntarthatatlan értéknél magasabb lesz, mely szintet
amúgy sem lehet majd tartani  de kisebb, mint amekkora szolgáltatók közötti verseny nélk(l lenne.
Ugyanígy, egyhamar nem lesz „európai gázárunk” – ez a tájékozatlan eurofilek kegyes illúziója.
Egy adott övezetben kitermelt gáz, a következő Ǌǈ-ǋǈ évben, az adott térség piacain fog maradni,
mert azért nem olyan könnyű szállítani. A versennyel rendelkező piacokon pl. UK, Hollandia  ma
alacsonyabbak a gázárak, mint azokban az országokban, ahol egyetlen gázforrás van és/vagy
merev, nem versenyből származó záradékokkal rendelkező szerződések, mint amilyen az olajárral
történő indexálás Németország, Lengyelország . Tehát jó, ha legalább megtudjuk, hányadán
állunk a palagáz-, valamint a fekete-tengeri tartalékokkal, de nem bármilyen környezeti
kockázattal. Világos szabályokra és „fogakkal rendelkező” szabályozókra van sz(kség(nk.

. Egyelőre KUTATÁSR2L beszél(nk, nem KITERMELÉSRŐL, ami a pillanatnyi
zűrzavarban eléggé elker(li a figyelmet. Nagyon lehetséges, ha nem éppenséggel valószínű, hogy
sokkal kevesebb gazdaságosan kitermelhető palagázt találnak, mint amennyit keresnek  a
Romániára vonatkozó palagáz-becslések, azok, amiket az AIE -ra készített és melyek
szerint „  évnyi fogyasztás fedezésére elegendőek”, valószínűleg jelentősen túlértékeltek.
Lengyelországban, például, a becsléseket ǉ/ǉǍ-ös arányban módosították az eredeti értékekhez
képest. Mindenesetre, még ha találnának is ezekben a hónapokban gázt, még ha a tartalékok
jelentősek lennének is, KITERMELÉSRŐL legkorábban Ǌǈǉ8-tól beszélhet(nk. Addig a romániai
gázpiacot biztosan nem liberalizálják és akkor a palagáz, jóval drágább, kitermelése nem lesz
nyereséges. Aztán a kutatás, még ha repesztéssel is, egy kutat jelent ott, ahol a kitermelés ezret.
Tekintettel arra, hogy Amerikában azt mutatták ki, hogy a környezetvédelmi incidenseket okozó
kutak aránya ǉ/ǉǈǈǈ, ebből megérthetj(k, milyen kockázati nagyságrendről van szó a kutatásban
és a kitermelésben. Sőt, a pungeşti-i botrány egy konvencionális technológiát alkalmazó
kutatási kút körül zajlik! A Chevronnak egy f(ggőleges, konvencionális, repesztéses technikát
alkalmazó és kisajátításokat nem igénylő kutatási kútra van fúrási engedélye, telep(lésfejlesztési
tanúsítványa és környezetvédelmi engedélye. Ha ezt sem voltak képesek időben közölni a
közvéleménnyel, akkor mit csodálkozunk az EITI-standardokkal szembeni totális vakságon
aminek összeállítására az EFOR ingyenesen vállalkozott egy cégek és kormány közötti partnerségi

megállapodás formájában . Az, hogy a vászlói Vaslui  Pungeştien kirobbant ez a botrány, az
újabb bizonyítéka annak, hogy…

. …a kormánynak is és a Chevronnak is abba kell hagynia, hogy az embereket ostobának
és irányítható tömegnek nézzék. Mindkettő kötelessége hozzájárulni a helyes tájékoztatáshoz és
elmagyarázni a közvéleménynek, mit tesznek. A közvéleménynek teljesen jogos az az aggodalma,
hogy a román állam képtelen betartani a közérdeket és szigorú környezetvédelmi szabályokat
alkalmazni, ha odajutunk valaha, hogy repesztést fracking  alkalmazzunk Romániában. De ez nem
fog a közhatóságok, szabályozók, központi és helyi hatóságok élére (ltetett alkalmatlanokkal és a
pártklientúrájukkal megtörténni. Tényleg valószínűbb, hogy a Pungeştien és Bukaresten utcákra
vonult emberek intelligensebbek az őket képviselő és általuk megszavazott politikusoknál. A
közvélemény aggodalma abszolút jogos, tekintettel arra, hogy Romániában nincs egyetlen olyan
tanulmány, bármilyen politikát alátámasztó jegyzék, nem történt soha valódi, tájékozott, vagyis
nem pró és kontra érzelmeken alapuló konzultáció. A viszonylag tájékozott emberek sem tudják,
hogy a pungeşti-i kitermelés klasszikus technológiával történik majd és hogy nem merül fel a

http://www.iea.org/etp/tracking/
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közeljövőben semmiféle kisajátítás – ami mindent elmond a média és a közvita itteni
minőségéről. Ezen kív(l az emberek attól félnek, hogy talán újra egy magáncéloknak kedvező
kisajátítási törvényre fogunk ébredni, a Verespatak számára kész(lt pántlikázott törvény
precedense szerint. Ezen kív(l, ha vég(l sor ker(l a kitermelésre, akkor – szemben az AEÁ-val – a
helyiek nem sokat kapnak a ter(let(kön kitermelt forrás után, csak a terheket, hanem tudnak
kialkudni bizonyos megfelelő összegeket  a helyieknek pedig minden joguk megvan ellenállni és
blokkolhatják a kutatást, vagy a kitermelést, ahogy az látható volt. Nem csoda, hogy helyben
ellenállás van a tervvel szemben. Meg kell vitatni azt is, a bányajáradékokból, vagy más
k(lönadókból milyen források, vagy a vizuális szennyezés, vagy a megnövekedett forgalom miatt
milyen kártérítés irányul a helyi közösségeknek, amennyiben palagázt találnak és azt valaha is
kitermelik. A legkönnyebb, ha a lengyelországi törvényt veszik át mintaként, létrehozva egy
országos alapot, amiből leosztással fel lehetne tölteni a jövőben kitermelési helyszín(l szolgáló
telep(lések költségvetését. A román polgármesterek már ismerik a leosztott jövedelmek rendszerét –
most így működik a globális jövedelemadó –, így azonnal megértenék az előnyeit és el tudnák
magyarázni az embereknek. Ha ez elmarad, ha a központi kormány meg akarja tartani az összes
hasznot bányajáradékok  és a helyieknek csak a hátrányokat hagyja, az ellenállás folytatódni fog.

. Miközben a pungeşti-i kitermelés részletei a közvélemény számára nem túl világosak,
gyanús az a sebesség, amivel a környezetvédelmi engedélyeket kiadták és ahogy helyi
szinten a negatív véleményezések beleegyezésekké változtak át. Gyanús azoknak a
polgármestereknek a viselkedése is, akik tavaly még népszavazásokat akartak kiírni a palagáz
ellen, ma viszont az ötlet nagy támogatói  hogy a ǉ8ǈ fokos fordulatra adott abszurd
magyarázatokat ne is említs(k, mint amilyen a bârladi polgármesteré „5sszetévesztettem a
Chevront a Chevrolettel” . Az EFOR-nak meggyőződése, hogy a szabályozókat és a hatóságokat
vélemény(k megváltoztatására rábíró érvek ugyanolyan jól fognak működni a széles közvélemény
esetében is – ezért javasoljuk a bányajáradék megosztásával létrehozott alap átlátható módon, a
helyi költségvetéssel történő összehangolását, nem pedig fű alatt, k(lönféle családi
költségvetésekkel.

. A román jogrendben jelenleg nincs semmilyen, a palagázra vonatkozó k(lön
rendelkezés. Ez a kifejezés nem létezik a törvényben, a koncessziós szerződések pedig ter(letre
szólnak, ahol BÁRMILYEN FORRÁST, BÁRMILYEN MÉLYSÉGBŐL ki lehet termelni,
ugyanazon olajipari megállapodás alapján, ha a többi engedélyt beszerzik a fúrási engedélyt az
ANRM-től, a telep(lésfejlesztési tanúsítványt, az építési engedélyeket és a környezetvédelmi
megállapodást . Az engedély ugyanaz  ha a X ter(letre vonatkozik és gázra kértem, de ásványvizet
is találok, arra is vonatkozik a kutatási/fejlesztés/kitermelési jogom ez valódi példa . Tehát
bármelyik olajipari szerződéssel rendelkező cég OMV-Petrom, Romgaz stb.  akár palagázt is
kutathat, ha a többi engedélyt beszerzi  Romániában nincs semmilyen specifikus szabályozás a
palagázra. A Chevron „bűne” az, hogy elsőként ismerte el, érdekli a palagáz. Jobb lenne, ha
benn(nket az érdekelne, hogy a következő években megvitatnánk, milyen k(lönleges
szabályozásokat igényel ez a forrás, mert amit hivatalosan nem lehet megtenni, azt meg fogják
tenni nem hivatalosan. K(lönben Ǌǈǉ8 a mai állapotunkban ér minket, egyesek forradalomban,
mások a megkapott engedélyekkel, mintha a palagáz nem vetne fel semmilyen más kockázatot,
mint a konvencionális források, vagy a szénsavas víz. Vagy, ami még rosszabb, azt kockáztatjuk,
hogy végiggondolás nélk(l kimondunk majd valamilyen moratóriumot a palagázra, komoly
elemzés nélk(l, csak mert egy olyan szörnyű botrány után, mint a pungeşti-i pánikba es(nk,
hosszú távú következményekkel Románia energetikai biztonságára nézve.

Az ExpertForum EFOR  . számú jelentése

http://expertforum.ro/rascoala-anti-fracking/
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Sorin Ioniţă

contributors.ro, Ǌǈǉǋ. október ǊǊ.

Răscoala anti-fracking  Ǎ lucruri pe care nu le ;tiați despre gazele noastre de ;ist

Ha nem akar lemaradni friss bejegyzéseinkről, csatlakozzon Facebook-
közösségünkhöz.

Ha szeretne hozzájárulni szolgáltatásunk fenntartásához, keresse
fel tájékoztató oldalunkat.
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