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Πρόηαζη υηθίζμαηος ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηον περιοριζμό 

ειζαγφγών μη ζσμβαηικού αερίοσ ποσ παράγεηαι με σδρασλική ρφγμάηφζη ή 

καηεσθσνόμενη γεώηρηζη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εμόξπμεο ζρηζηνιηζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ζρηζηνιηζηθνύ πεηξειαίνπ ζην 

πεξηβάιινλ
1
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ζρεηηθά κε ην πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ 

ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε ρξνληθό νξίδνληα ην έηνο 2030
2
, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 133 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πδξαπιηθή ξσγκάησζε θαη ε θαηεπζπλόκελε γεώηξεζε 

απνηεινύλ κεζόδνπο εμόξπμεο κε ζπκβαηηθνύ αεξίνπ ηδηαίηεξα επηβιαβείο γηα ην 

πεξηβάιινλ· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επηηξνπή επηζπκεί λα ελζαξξύλεη ηελ εηζαγσγή 

ζρηζηνιηζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο 

Έλσζεο από ηε Ρσζία· 

1. ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα πεξηνξίζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο όζνλ αθνξά ην κε 

ζπκβαηηθό αέξην πνπ παξάγεηαη κέζσ πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο ή θαηεπζπλόκελεο 

γεώηξεζεο· 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα κελ ελζαξξύλεη ηηο εθκεηαιιεύζεηο ζρηζηνιηζηθνύ αεξίνπ 

ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο· 

3. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα δηαζθαιίζεη όηη ηα κέιε ηνπ επξσπατθνύ επηζηεκνληθνύ θαη 

ηερλνινγηθνύ δηθηύνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμόξπμε κε ζπκβαηηθώλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (UH Network) ζα παξακείλνπλ ηειείσο ακεξόιεπηα θαη δελ ζα 

δηαηεξήζνπλ δεζκνύο κε ηε βηνκεραλία ηεο πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο·  

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ Επηηξνπή θαη ζηα 

θξάηε κέιε. 
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