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Assunto: A fraturação hidráulica no quadro da estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético 

Um artigo na edição de 9 de abril de 2015 do jornal alemão «Die Welt» refere o grande potencial da 
fraturação hidráulica em Inglaterra. A fraturação hidráulica encontra-se atualmente sujeita a um 
enorme escrutínio por parte dos Estados-Membros, como se comprova pela aprovação recente de 
uma Lei da Fraturação Hidráulica na Alemanha. No âmbito da estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético, atualmente em debate, a fraturação hidráulica é também referida como 
um dos meios possíveis para a salvaguarda do abastecimento energético dos Estados-Membros. 

À luz dos argumentos expostos, colocam-se as seguintes questões: 

1. Nos EUA, a técnica da fraturação hidráulica, praticada há muitos anos, tem suscitado particular 
controvérsia, atendendo aos efeitos negativos que acarreta para a saúde humana e para o 
ambiente. De que informações recentes dispõe a Comissão sobre as implicações desta 
tecnologia de extração para a saúde humana e para o ambiente? Mais especificamente, poderá 
a Comissão dar a conhecer os eventuais estudos em que essa informação se baseie? 

2. Que medidas legislativas propõe a Comissão para resolver o equilíbrio entre a melhoria da 
segurança do aprovisionamento energético por via da fraturação hidráulica, por um lado, e a 
proteção da integridade física das pessoas e dos recursos naturais, por outro? 
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