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Τροπολογία 1
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, [1][1] ΕΕ L 020 της 26.01.10, σ. 
7,

Or. en

Τροπολογία 2
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/1/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC)7,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης) [1][1] ΕΕ L 334 της 
17.12.2010, σ. 17,

Or. en

Τροπολογία 3
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 98/83/ΕΚ, 
της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (οδηγία για το πόσιμο 
νερό),

Or. en

Τροπολογία 4
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (όπως τροποποιήθηκε)[1]· 
και την απόφαση 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
περί των προσπαθειών των κρατών 
μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 
των εκπομπών αυτών μέχρι το 
2020[2],[1] ΕΕ L 338 13.11.2004, σ. 18-23
[2] ΕΕ L 140 05.06.2009, σ. 136,

Or. en

Τροπολογία 5
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων (εναρμονίζοντας την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ με το σύστημα 
οικουμενικής εναρμόνισης των 
Ηνωμένων Εθνών (GHS))[1][1]ΕΕ L 353, 
31.12.2008, σ. 1,

Or. en

Τροπολογία 6
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις αναφορές 886/2011 
(σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με την εξόρυξη σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Πολωνία) και 
1378/2011 (σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με την πραγματοποίηση 
ερευνών και την εξόρυξη σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στη Βουλγαρία) της 
Επιτροπής Αναφορών,

Or. en

Τροπολογία 7
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εξέδωσε 
τον Ιούνιο του 2011 η Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου– Τμήμα Πολιτικής A: 
Οικονομική και Επιστημονική Πολιτική, 
με τίτλο: Επιπτώσεις της εξόρυξης 
σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού 
πετρελαίου στο περιβάλλον και στην 
ανθρώπινη υγεία,

Or. de

Τροπολογία 8
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 191 και 194 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 11, 191, 192, 
193 και 194 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 9
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, αυξάνοντας σημαντικά την 
ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, αυξάνοντας σημαντικά την 
ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 
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ευρύτερη οικονομία και αυξάνοντας την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία·

ανάπτυξη της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς και την ευρύτερη οικονομία και 
αυξάνοντας την απασχόληση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 10
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, αυξάνοντας σημαντικά την 
ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 
ευρύτερη οικονομία και αυξάνοντας την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία·

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, τα οποία θεωρείται ότι αυξάνουν
την ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 
ευρύτερη οικονομία και αυξάνοντας την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τα οποία ωστόσο έχουν 
επίσης σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 11
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, αυξάνοντας σημαντικά την 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, ενώ δεν υπάρχει εκμετάλλευση 
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ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 
ευρύτερη οικονομία και αυξάνοντας την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία·

εμπορικής κλίμακας στην ΕΕ και η 
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
παραμένει ατεκμηρίωτη·

Or. en

Τροπολογία 12
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου, αυξάνοντας σημαντικά την 
ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύοντας την 
ευρύτερη οικονομία και αυξάνοντας την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα 
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν δώσει ήδη 
το έναυσμα για την ταχεία, εμπορικής 
κλίμακας εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 13
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδραυλική 
ρωγμάτωση και η εξόρυξη μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων 
αντιβαίνουν στους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα, δημιουργούν κίνδυνο 
καθυστέρησης της απαραίτητης 
οικονομικής σταδιακής απομάκρυνσης 
από τα ορυκτά καύσιμα και έχουν 
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αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία σε άλλους οικονομικούς 
τομείς, συγκεκριμένα στη γεωργία, τον 
τουρισμό και σε άλλες δραστηριότητες 
που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες 
υδάτων και οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
ΕΕ για το κλίμα και την 
ανταγωνιστικότητα επιβάλλουν μια 
σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά 
καύσιμα, εντεινόμενες προσπάθειες για 
ενεργειακή αποδοτικότητα και σταθερές 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 15
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου δεν 
τυγχάνει πλήρους αποδοχής στην ΕΕ ή 
παγκοσμίως, καθιστώντας απαραίτητη 
ως εκ τούτου μια ενδελεχή εξέταση όλων 
των επιπτώσεων (στο περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία και την αλλαγή του 
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κλίματος) προτού συνεχιστεί η περαιτέρω 
ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκμετάλλευση μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων προκαλεί μαζικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και προωθεί την 
ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος·

Or. de

Τροπολογία 17
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδραυλική 
ρωγμάτωση και η εξόρυξη μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων μπορεί 
να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλους 
οικονομικούς τομείς, συγκεκριμένα στη 
γεωργία, τον τουρισμό και σε άλλες 
δραστηριότητες που εξαρτώνται από τις 
υπηρεσίες υδάτων και οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 18
Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
αποτελέσουν μια πολύ σημαντική νέα 
πηγή εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
αποτελέσουν μια πολύ σημαντική νέα πηγή 
εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην περιοχή 
της Ευρώπης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο μπορεί να είναι καίριας 
σημασίας για τον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος βοηθώντας στη 
μείωση των εκπομπών· λαμβάνοντας 
υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον χάρτη 
πορείας για χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
για το 2050, το οποίο αναγνωρίζει ότι ο 
τομέας της ενέργειας πρέπει να απαλλαγεί 
από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μέχρι το 2050· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα μπορούν να
αποτελέσουν μια δυνητικά σημαντική νέα 
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πηγή εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 20
Linda McAvan, Κρίτων Αρσένης, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
αποτελέσουν μια πολύ σημαντική νέα 
πηγή εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλες μη 
συμβατικές πηγές φυσικού αερίου 
αποτελούν δυνητικά σημαντικές νέες 
πηγές εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης, αλλά είναι 
αδύνατον να προβλέψουμε σε τι βαθμό θα 
αποδειχτεί βιώσιμο στην Ευρώπη το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 21
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδραυλική 
ρωγμάτωση δεν είναι ούτε καινούρια ούτε 
εγγενώς περίπλοκη διαδικασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1940, έχει 
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πραγματοποιηθεί υδραυλική ρωγμάτωση 
σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια 
φρέατα παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων 300 φρεάτων στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 22
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
αποτελέσουν μια πολύ σημαντική νέα 
πηγή εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φυσικό αέριο αποτελεί μια προσωρινή 
συνεισφορά στην πορεία προς την 
απαλλαγή του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
τομέα από τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 23
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 ορίζει ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας 
για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος βοηθώντας στη μείωση των 
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εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
επισήμανση της Επιτροπής ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
αποτελέσουν μια πολύ σημαντική νέα 
πηγή εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην 
περιοχή της Ευρώπης·

εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη την 
αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής ότι 
το σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί να 
δώσει ώθηση στη συνολική 
διαθεσιμότητα του εφοδιασμού φυσικού 
αερίου και να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, σε σχέση με το 
κάρβουνο, με τρόπο ανταγωνιστικό από 
άποψη κόστους·

Or. en

Τροπολογία 24
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
αυξανόμενη εκμετάλλευση του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
μειώνεται το κίνητρο μετάβασης σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 25
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό 
αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
παραγωγή ενέργειας βασικού φορτίου 
καθώς και για εφεδρική ενέργεια για 
ποικίλες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική 
και η ηλιακή, η εν λόγω αξιοπιστία 
μειώνει τις τεχνικές προκλήσεις της 
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εξισορρόπησης δικτύου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το φυσικό αέριο αποτελεί 
επίσης ένα αποτελεσματικό καύσιμο για 
θέρμανση/ψύξη και για πολυάριθμες 
ακόμα βιομηχανικές χρήσεις που 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα δεν 
συμβάλλουν στη μετάβαση του 
ενεργειακού συστήματος σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 27
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, η 
οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική 
ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται επί 
δεκαετίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και του 
μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα, η 
οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική 
ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό μόλις επί μία δεκαετία, και 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται εσφαλμένα 



PE489.634v01-00 16/86 AM\903038EL.doc

EL

ως τεχνικές ενεργοποίησης φρεάτων που 
χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, λόγω 
του συνδυασμού των δύο εν λόγω 
τεχνικών και του βαθμού παρέμβασης 
που προϋποθέτουν·

Or. en

Τροπολογία 28
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, η 
οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική 
ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται επί 
δεκαετίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός 
των δύο τεχνικών που χρησιμοποιούνται 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού των 
μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και του 
μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα, της 
οριζόντιας διάτρησης και της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης, δεν θα πρέπει να θεωρείται 
εσφαλμένα ως τεχνική ενεργοποίησης 
φρεάτων που χρησιμοποιείται για την 
εξόρυξη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, 
λόγω του συνδυασμού των δύο εν λόγω 
τεχνικών και του βαθμού παρέμβασης 
που προϋποθέτουν·

Or. en

Τροπολογία 29
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
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εκμετάλλευση του δυναμικού των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, η 
οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική 
ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται επί 
δεκαετίες·

εκμετάλλευση του δυναμικού των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, η 
οριζόντια διάτρηση και η υδραυλική 
ρωγμάτωση, χρησιμοποιούνται επί 
δεκαετίες, και στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 30
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της 
ΕΕ σε έναν νομικά δεσμευτικό στόχο 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και αύξησης του ποσοστού 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όποιες 
αποφάσεις σχετικά με την εκμετάλλευση 
των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων 
θα πρέπει να εκτιμηθούν στο πλαίσιο τις 
ανάγκης για μείωση των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 31
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχει οδηγία (πλαίσιο) της 
ΕΕ για τη ρύθμιση των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων·

Or. de
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Τροπολογία 32
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να πραγματοποιούνται σημαντικές 
αναλύσεις και ότι υπάρχει αυξανόμενη 
ανάγκη για περαιτέρω και συνεχή έρευνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη και η 
διαφάνεια δεδομένων, δειγματοληψίας και 
δοκιμών εγγυώνται με καθοριστικό τρόπο 
τη διενέργεια έρευνας υψηλής ποιότητας 
με σκοπό την ορθή κανονιστική ρύθμιση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα σχετικά με τις χημικές 
ουσίες της ρωγμάτωσης και τους 
περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς 
κινδύνους που συνδέονται με την 
υδραυλική ρωγμάτωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται σημαντικές αναλύσεις 
και ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για 
περαιτέρω και συνεχή έρευνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη και η 
διαφάνεια δεδομένων, δειγματοληψίας και 
δοκιμών εγγυώνται με καθοριστικό τρόπο 
τη διενέργεια έρευνας υψηλής ποιότητας 
με σκοπό την ορθή κανονιστική ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 33
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να πραγματοποιούνται σημαντικές 
αναλύσεις και ότι υπάρχει αυξανόμενη 
ανάγκη για περαιτέρω και συνεχή έρευνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη και η 
διαφάνεια δεδομένων, δειγματοληψίας και 
δοκιμών εγγυώνται με καθοριστικό τρόπο 
τη διενέργεια έρευνας υψηλής ποιότητας 
με σκοπό την ορθή κανονιστική ρύθμιση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να πραγματοποιούνται σημαντικές 
αναλύσεις και ότι υπάρχει αυξανόμενη 
ανάγκη για περαιτέρω και συνεχή έρευνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη και η 
διαφάνεια δεδομένων, δειγματοληψίας και 
δοκιμών εγγυώνται με καθοριστικό τρόπο 
τη διενέργεια έρευνας υψηλής ποιότητας 
με σκοπό την κανονιστική ρύθμιση που θα 
προστατεύει τη δημόσια υγεία και το 
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περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 34
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εκτιμώμενα αποθέματα μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ χρειάστηκε 
ήδη πολλές φορές στο παρελθόν να 
αναθεωρηθούν με σαφή τάση μείωσης·

Or. de

Τροπολογία 35
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης σε κάθε τυχόν 
μελλοντική εκμετάλλευση πόρων στην 
Ευρώπη, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι 
μέσω της συνεχούς έρευνας, της 
κατάλληλης διαχείρισης, της 
κανονιστικής ρύθμισης και της 
παρακολούθησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
όπως εκείνους που ενέχει η αλλαγή του 
κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης σε τυχόν 
μελλοντικές αποφάσεις για την
εκμετάλλευση πόρων ορυκτών καυσίμων
στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
πιθανό αντίκτυπο από όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·
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Or. en

Τροπολογία 36
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης σε κάθε τυχόν 
μελλοντική εκμετάλλευση πόρων στην 
Ευρώπη, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι 
μέσω της συνεχούς έρευνας, της 
κατάλληλης διαχείρισης, της 
κανονιστικής ρύθμισης και της 
παρακολούθησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική 
σημασία να εφαρμοσθούν οι αρχές της 
πρόληψης και της προφύλαξης σε κάθε 
τυχόν μελλοντική εκμετάλλευση ορυκτών 
καυσίμων στην Ευρώπη, για εξερεύνηση ή 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 37
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης σε κάθε τυχόν 
μελλοντική εκμετάλλευση πόρων στην 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
ενδεχομένως να περιλαμβάνει δυνητικούς 
κινδύνους για το περιβάλλον· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να 
εφαρμοσθεί η αρχή της προφύλαξης σε 
κάθε τυχόν μελλοντική εκμετάλλευση 



AM\903038EL.doc 21/86 PE489.634v01-00

EL

Ευρώπη, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι
μέσω της συνεχούς έρευνας, της 
κατάλληλης διαχείρισης, της κανονιστικής 
ρύθμισης και της παρακολούθησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·

πόρων στην Ευρώπη, ελαχιστοποιώντας
τέτοιου είδους κινδύνους μέσω της 
συνεχούς έρευνας, της κατάλληλης 
διαχείρισης, της κανονιστικής ρύθμισης 
και της παρακολούθησης σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 38
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης σε κάθε τυχόν 
μελλοντική εκμετάλλευση πόρων στην 
Ευρώπη, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι 
μέσω της συνεχούς έρευνας, της 
κατάλληλης διαχείρισης, της κανονιστικής 
ρύθμισης και της παρακολούθησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων 
περιλαμβάνει δυνητικούς κινδύνους για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ουσιαστική σημασία να εφαρμοσθεί η 
αρχή της προφύλαξης και, κατά 
περίπτωση, η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» σε κάθε τυχόν μελλοντική 
εκμετάλλευση πόρων στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τέτοιου 
είδους κίνδυνοι μέσω της συνεχούς 
έρευνας, της κατάλληλης διαχείρισης, της 
κανονιστικής ρύθμισης και της 
παρακολούθησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης καθώς και στην 
περίπτωση ρύπανσης·

Or. fr

Τροπολογία 39
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτη μέλη 
της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Βουλγαρία, 
έχουν ήδη θέσει μορατόριουμ στην 
εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 40
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου δεν υπάγονται γενικά σε κάποια 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον παρά τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους 
έργα·

Or. en

Τροπολογία 41
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
αναλάβει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας σε 
όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες 
της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 42
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όπως η 
Γαλλία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία στη Γερμανία, οι περιοχές 
Fribourg και Vaud στην Ελβετία, καθώς 
και ένα πλήθος πολιτειών στις ΗΠΑ 
(Βόρεια Καρολίνα, Νέα Υόρκη, Νιου 
Τζέρσεϊ και Βερμόντ και περισσότερες 
από 100 τοπικές κυβερνήσεις) και άλλες 
χώρες σε όλο τον κόσμο (η Νότια Αφρική, 
το Κεμπέκ του Καναδά, η Νέα Νότια 
Ουαλία στην Αυστραλία) επί του 
παρόντος έχουν επιβάλει απαγόρευση ή 
μορατόριουμ στη χρήση της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης για την εξόρυξη πετρελαίου 
και σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή 
άλλων «συμπαγών» σχηματισμών 
πετρωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 43
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αριθμός 
κρατών μελών όπως η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Ρουμανία και η Γερμανία 
εξετάζουν επί του παρόντος ένα 
μορατόριουμ στην εξερεύνηση και την 
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εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 
από σχιστόλιθο ή από άλλους 
«συμπαγείς» σχηματισμούς πετρωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 44
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη και άλλες χώρες σε όλο τον 
κόσμο καθώς επίσης και ένας αριθμός 
πολιτειών των ΗΠΑ επί του παρόντος 
εξετάζουν την επιβολή απαγόρευσης ή 
μορατόριουμ στη χρήση υδραυλικής 
ρωγμάτωσης για την εξόρυξη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου από σχιστόλιθο ή από 
άλλους «συμπαγείς» σχηματισμούς 
πετρωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 45
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για 
την περιβαλλοντική ευθύνη δεν 
υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης 
να συνάπτουν την κατάλληλη ασφάλιση, 
δεδομένου του υψηλού κόστους που 
συνδέεται με τα ατυχήματα στην 
εξορυκτική βιομηχανία·

Or. en
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Τροπολογία 46
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του 
αποκλειστικού δικαιώματος των κρατών 
μελών να εκμεταλλεύονται τους 
ενεργειακούς τους πόρους, σε οποιαδήποτε 
εκμετάλλευση των μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων πρέπει να 
διασφαλίζονται ίσοι και δίκαιοι όροι 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, με 
πλήρη σεβασμό του σχετικού δικαίου της 
ΕΕ περί προστασίας του περιβάλλοντος·

1. τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του 
αποκλειστικού δικαιώματος των κρατών 
μελών να εκμεταλλεύονται τους 
ενεργειακούς τους πόρους, σε οποιαδήποτε 
εκμετάλλευση των μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων πρέπει να 
διασφαλίζονται ίσοι και δίκαιοι όροι 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, με 
πλήρη σεβασμό του σχετικού δικαίου της 
ΕΕ περί της ασφάλειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος·

Or. pl

Τροπολογία 47
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκτιμά ότι απαιτείται ενδελεχής 
ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου της 
ΕΕ όσον αφορά την εξερεύνηση και την 
εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων προτού ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 48
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
μην επιτρέψουν τη διενέργεια περαιτέρω 
δράσεων που σχετίζονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το 
σχιστολιθικό πετρέλαιο και το μεθάνιο 
από κοιτάσματα άνθρακα, δεδομένων 
των σοβαρών περιβαλλοντικών και 
υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται 
με την υδραυλική ρωγμάτωση με σκοπό 
την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 49
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από τα κράτη μέλη, δεδομένων 
των σοβαρών περιβαλλοντικών και 
υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται 
με την υδραυλική ρωγμάτωση για 
εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
να εξετάσουν την επιβολή απαγόρευσης 
στη χρήση της υδραυλικής ρωγμάτωσης, 
καθώς και ενός μορατόριουμ στην 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 
από σχιστόλιθο ή από άλλους 
«συμπαγείς» σχηματισμούς πετρωμάτων 
έως ότου να καταστούν αποτελεσματικές 
άλλες, λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές·

Or. en
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Τροπολογία 50
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν έχει σχηματίσει ακόμα άποψη για το 
αν το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ 
καλύπτει επαρκώς τους κινδύνους που 
συνδέονται με την υδραυλική 
ρωγμάτωση, και ως εκ τούτου εκπονεί τις 
παρακάτω μελέτες:
- μελέτη της ΓΔ Περιβάλλοντος σχετικά 
με τον εντοπισμό των κινδύνων και την 
καταλληλότητα της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των προτύπων·
- μελέτη της ΓΔ Κλίματος σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·
- μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνας 
σχετικά με το αν τα σενάρια έκθεσης του 
κανονισμού REACH για ένα σύνολο 
ουσιών που χρησιμοποιούνται γενικά στα 
υγρά ρωγμάτωσης θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν επαρκή για τις εργασίες 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου·
- μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνας 
σχετικά με τον πιθανό σωρευτικό 
αντίκτυπο στη χρήση των υδάτων και της 
γης·
- μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνας 
σχετικά με τον αντίκτυπο του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις 
αγορές ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκτιμά ότι, μόλις η Επιτροπή 
ολοκληρώσει τις μελέτες της, οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
πρέπει να επανεξετάσουν το ζήτημα της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να είναι 
προσεκτικά ως προς τη συνέχιση της 
διαδικασίας του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου έως ότου ολοκληρωθούν οι εν 
λόγω μελέτες·

Or. en

Τροπολογία 52
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. λαμβάνει υπόψη ορισμένες ευρέως 
αμφισβητούμενες μελέτες, σύμφωνα με 
τις οποίες οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο μπορεί βραχυπρόθεσμα να είναι 
χαμηλότερες από εκείνες του άνθρακα· 
επισημαίνει, ωστόσο, τη μη 
αμφισβητούμενη άποψη ότι τόσο το 
συμβατικό όσο και το μη συμβατικό 
φυσικό αέριο προσφέρουν, 
μακροπρόθεσμα, ένα σαφές 
περιβαλλοντικό πλεονέκτημα έναντι του 
άνθρακα, ο οποίος εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ· στο πλαίσιο 
αυτό, θεωρεί το φυσικό αέριο ως 
πολύτιμο «συνδετικό καύσιμο» στην 
πορεία της ΕΕ προς τη χρήση ενέργειας 
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προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 53
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. αναγνωρίζει, ωστόσο ότι οι εργασίες 
εξόρυξης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
θα έχουν αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν μέσω της έγκρισης των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών ολόκληρου του 
κύκλου ζωής της διαδικασίας εξόρυξης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και κυρίως 
με στόχο τη δραστική συμβολή στη 
μείωση των διαφευγουσών εκπομπών 
φυσικού αερίου κατά τη διαδικασία 
αερισμού και καύσης των φρεάτων·

Or. en

Τροπολογία 54
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η πλήρης αξιοποίηση 
των υφιστάμενων πόρων άνθρακα θα 
ήταν ήδη εντελώς ασύμβατη με τη 
διατήρηση της αλλαγής του κλίματος σε 
ασφαλή επίπεδα, ως εκ τούτου θεωρεί ότι 
τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα είναι 
υπερτιμημένα και χαρακτηρίζονται από 
σημαντική επενδυτική ανασφάλεια, 
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καθώς δεν θα είναι δυνατή η 
εκμετάλλευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 55
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. σημειώνει ότι η διαδικασία 
εξερεύνησης και παραγωγής φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη είναι ήδη μια από 
τις πιο καλά ρυθμισμένες διαδικασίες 
στον κόσμο· επιπλέον επισημαίνει ότι μια 
πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε 
κατόπιν εντολής της ΓΔ Ενέργειας 
επιβεβαίωσε ότι το ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ είναι επαρκές για τις 
αρχικές εργασίες πραγματοποίησης 
ερευνών (σεισμική/δοκιμαστική 
γεώτρηση)· αναγνωρίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής υλοποίησης, σε επίπεδο 
κρατών μελών, των υφιστάμενων 
κανονισμών ως σημαντικού τρόπου 
μείωσης του κινδύνου σε όλες τις 
εργασίες εξόρυξης φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 56
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 

2. θεωρεί ότι η υδραυλική ρωγμάτωση 
και τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
πρέπει να υποβληθούν σε αξιολόγηση του 
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πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση 
με βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο 
και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο·

αντίκτυπου για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον με βάση το ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο και να ληφθούν μέτρα 
βελτίωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με τις αρχές της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 57
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση με 
βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο 
και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο·

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση με 
βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο 
μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει τις 
μελέτες της, και να ληφθούν μέτρα 
βελτίωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 58
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση με 
βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο 
και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο·

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση με 
βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο 
και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο· σε σχέση με 
εμπορική εκμετάλλευση μεγάλης 
κλίμακας·
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Or. en

Τροπολογία 59
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεδομένου ότι τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα είναι σχετικά νέα για το ευρύ 
κοινό, θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση 
με βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης, 
όπου αυτό είναι αναγκαίο·

2. δεδομένου ότι οι τεχνικές εξερεύνησης 
και εκμετάλλευσης μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων είναι σχετικά νέες και 
ότι η χρήση τους έχει λάβει πρωτοφανείς 
διαστάσεις, καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση του 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για 
την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, και να προτείνει τυχόν 
αναγκαίες προσαρμογές και ειδικά μέτρα, 
πριν την 30ή Ιουνίου 2013·

Or. fr

Τροπολογία 60
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί να συμπεριληφθούν έργα που 
περιλαμβάνουν υδραυλική ρωγμάτωση 
στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 61
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι σύμφωνα με την 
επικρατούσα πραγματογνωμοσύνη, οι
εγγενείς κίνδυνοι της εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων ισχύουν και 
για την εξόρυξη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, θα μπορούσαν να περιοριστούν 
μέσω προληπτικών μέτρων, στα οποία 
συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση·

3. ορισμένοι από τους εγγενείς κινδύνους
της εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
ισχύουν εν μέρει και για την εξόρυξη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, και θα 
μπορούσαν να περιοριστούν μέσω 
προληπτικών μέτρων, στα οποία 
συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητος ως 
ελάχιστη προϋπόθεση ο υπολογισμός των 
βασικών επιπέδων φυσικής 
συγκέντρωσης μεθανίου και χημικών 
ουσιών στα υπόγεια ύδατα, στους 
υδροφόρους ορίζοντες και στα τρέχοντα 
επίπεδα ποιότητας του αέρα σε πιθανά 
σημεία γεώτρησης, προτού ξεκινήσει 
κάποια νέα υδραυλική γεώτρηση ή άλλη 
διαδικασία εξερεύνησης ή εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 62
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι σύμφωνα με την 
επικρατούσα πραγματογνωμοσύνη, οι 
εγγενείς κίνδυνοι της εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων ισχύουν και 

3. τονίζει ότι η εξόρυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων, όπως και η εξόρυξη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, ενέχει 
εγγενείς κινδύνους· οι κίνδυνοι αυτοί δεν 
πρέπει να υποτιμούνται και πρέπει να 
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για την εξόρυξη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, θα μπορούσαν να περιοριστούν 
μέσω προληπτικών μέτρων, στα οποία 
συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση·

περιοριστούν μέσω προληπτικών μέτρων, 
στα οποία συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση –
εντός ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 63
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι σύμφωνα με την 
επικρατούσα πραγματογνωμοσύνη, οι
εγγενείς κίνδυνοι της εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων ισχύουν και 
για την εξόρυξη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, θα μπορούσαν να περιοριστούν
μέσω προληπτικών μέτρων, στα οποία 
συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση·

3. τονίζει ότι ορισμένοι από τους εγγενείς 
κινδύνους της εξόρυξης μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων ισχύουν και για την 
εξόρυξη συμβατικών ορυκτών καυσίμων, 
και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω 
προληπτικών μέτρων, στα οποία 
συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση·

Or. en

Τροπολογία 64
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι σύμφωνα με την επικρατούσα 3. τονίζει ότι σύμφωνα με την επικρατούσα 
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πραγματογνωμοσύνη, οι εγγενείς κίνδυνοι 
της εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
ισχύουν και για την εξόρυξη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσαν να 
περιοριστούν μέσω προληπτικών μέτρων, 
στα οποία συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων 
τεχνολογιών, βέλτιστες πρακτικές και η 
συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και 
υποβολή αναφορών σε συνεχή βάση·

πραγματογνωμοσύνη, οι εγγενείς κίνδυνοι 
της εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
ισχύουν και για την εξόρυξη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσαν να 
περιοριστούν μέσω προληπτικών μέτρων, 
στα οποία συγκαταλέγονται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός, δοκιμές, χρήση νέων και 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών στον 
χώρο της βιομηχανίας, βέλτιστες 
πρακτικές και η συλλογή δεδομένων, 
παρακολούθηση και υποβολή αναφορών 
σε συνεχή βάση καθώς επίσης τακτική 
συμμετοχή των κατασκευαστών γνήσιων 
εξαρτημάτων (OEM) προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο ζωτικής σημασίας 
εξοπλισμός ασφάλειας και ο 
περιβαλλοντικός εξοπλισμός 
εξακολουθούν να λειτουργούν με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο, 
στοχεύοντας στην τήρηση των προτύπων 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 65
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την προκαταρκτική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ που ισχύει στον τομέα 
του περιβάλλοντος για τα μη συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών 
της όσον αφορά την ορθή μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των 
βασικών περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ 
σε όλα τα κράτη μέλη·

4. επικροτεί την προκαταρκτική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ που ισχύει στον τομέα 
του περιβάλλοντος για την υδραυλική 
ρωγμάτωση· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών 
της όσον αφορά την ορθή μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των 
βασικών περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ 
σε όλα τα κράτη μέλη και να εκδώσει 
χωρίς καθυστέρηση κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συλλογή βασικών 
δεδομένων παρακολούθησης των 
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υδάτων, τα οποία απαιτούνται για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον που έχει η πραγματοποίηση 
ερευνών και η εξόρυξη σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, καθώς και για τα 
κριτήρια εκτίμησης του αντικτύπου της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης στα αποθέματα 
υπόγειων υδάτων σε διαφορετικούς 
σχηματισμούς πετρωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
διαρροών, καθώς και του σωρευτικού 
αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 66
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την προκαταρκτική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ που ισχύει στον τομέα 
του περιβάλλοντος για τα μη συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών 
της όσον αφορά την ορθή μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των 
βασικών περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ 
σε όλα τα κράτη μέλη·

4. επισημαίνει την προκαταρκτική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ που ισχύει στον τομέα 
του περιβάλλοντος για την υδραυλική 
ρωγμάτωση· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών 
της όσον αφορά την ορθή μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των 
βασικών περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 67
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων στο σύνολο 
της ΕΕ για πραγματοποίηση ερευνών και 
εξόρυξη μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η εφαρμογή εναρμονισμένων διατάξεων 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 68
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι το μεθάνιο είναι ένα 
ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, οι 
εκπομπές του οποίου πρέπει να ληφθούν 
υπόψη είτε στην οδηγία 2003/87 (ETS) 
είτε στην οδηγία 406/2009 («απόφαση για 
τον επιμερισμό των προσπαθειών»)·

Or. en

Τροπολογία 69
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, να εισαγάγει τη συνεχή 
παρακολούθηση των εξελίξεων στον εν 

5. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, να εισάγει τη συνεχή 
παρακολούθηση των εξελίξεων στον εν 
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λόγω τομέα και να αναλάβει τη δράση που 
είναι αναγκαία κατά την αναθεώρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

λόγω τομέα και να αναλάβει τη δράση που 
είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση και 
την επέκταση της ισχύουσας
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την ανάγκη εκπόνησης μιας 
υποχρεωτικής εκτίμησης των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον για τις 
γεωτρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 71
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ορθή κανονιστική ρύθμιση 
της εξερεύνησης και εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων εξαρτάται 
εν τέλει από τις αρμοδιότητες και τους 
πόρους των αντίστοιχων εθνικών αρχών· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διεξαγωγή κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης και διεθνών 
ανταλλαγών για το προσωπικό των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και να θεσπίσουν 
μια πλατφόρμα συντονισμού που θα 
επιβλέπει τις αρμοδιότητες των διαφόρων 
αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα μη 

6. τονίζει ότι η ορθή κανονιστική ρύθμιση 
της εξερεύνησης και εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων εξαρτάται 
εν τέλει από τις αρμοδιότητες και τους 
πόρους των αντίστοιχων εθνικών αρχών· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, επαρκείς 
ανθρώπινες και τεχνικές δυνατότητες για 
έλεγχο, επιθεώρηση και εφαρμογή των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, μέσα 
από τη διεξαγωγή κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης για το 
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συμβατικά ορυκτά καύσιμα· προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών 
και να θεσπίσουν μια πλατφόρμα 
συντονισμού που θα επιβλέπει τις 
αρμοδιότητες των διαφόρων αρμόδιων 
αρχών σε σχέση με τα μη συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 72
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ορθή κανονιστική ρύθμιση 
της εξερεύνησης και εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων εξαρτάται 
εν τέλει από τις αρμοδιότητες και τους 
πόρους των αντίστοιχων εθνικών αρχών· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διεξαγωγή κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης και διεθνών 
ανταλλαγών για το προσωπικό των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και να 
θεσπίσουν μια πλατφόρμα συντονισμού 
που θα επιβλέπει τις αρμοδιότητες των 
διαφόρων αρμόδιων αρχών σε σχέση με 
τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα·

6. τονίζει ότι η ορθή κανονιστική ρύθμιση 
της εξερεύνησης και εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων – σε 
πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ – εξαρτάται εν τέλει 
από τις αρμοδιότητες και τους πόρους των 
αντίστοιχων εθνικών αρχών· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
επαρκείς ανθρώπινες και τεχνικές 
δυνατότητες για έλεγχο, επιθεώρηση και 
εφαρμογή των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων μέσα από τη διεξαγωγή 
κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης 
για το προσωπικό των αρμόδιων εθνικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 73
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ορθή κανονιστική ρύθμιση 6. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της 
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της εξερεύνησης και εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων εξαρτάται 
εν τέλει από τις αρμοδιότητες και τους 
πόρους των αντίστοιχων εθνικών αρχών· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διεξαγωγή κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης και διεθνών 
ανταλλαγών για το προσωπικό των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και να θεσπίσουν 
μια πλατφόρμα συντονισμού που θα 
επιβλέπει τις αρμοδιότητες των διαφόρων 
αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα·

κανονιστικής ρύθμισης της εξερεύνησης 
και εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων εξαρτάται εν τέλει από την 
προθυμία και τους πόρους των 
αντίστοιχων εθνικών αρχών· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
διεξαγωγή κατάλληλων προγραμμάτων 
κατάρτισης και διεθνών ανταλλαγών για το 
προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών 
και να θεσπίσουν μια πλατφόρμα 
συντονισμού που θα επιβλέπει τις 
αρμοδιότητες των διαφόρων αρμόδιων 
αρχών σε σχέση με τα μη συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 74
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τις 
δραστηριότητες εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και σχιστολιθικού 
πετρελαίου· 

Or. en

Τροπολογία 75
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που 
έχουν αναλάβει αξιόπιστα ιδρύματα, ιδίως 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που 
έχουν αναλάβει αξιόπιστα ιδρύματα, ιδίως 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), 
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για την εκπόνηση ολοκληρωμένου 
εγγράφου αναφοράς βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σχετικά με
την υδραυλική ρωγμάτωση· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί για τον σκοπό 
αυτόν με τα κράτη μέλη, τον ΔΟΕ και 
βιομηχανικές ενώσεις·

για την εκπόνηση κατευθυντήριων 
γραμμών για βέλτιστες πρακτικές που 
αφορούν κανονισμούς για το μη 
συμβατικό φυσικό αέριο και την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 76
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που 
έχουν αναλάβει αξιόπιστα ιδρύματα, ιδίως 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), 
για την εκπόνηση ολοκληρωμένου 
εγγράφου αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών (ΒΔΤ) σχετικά με την υδραυλική 
ρωγμάτωση· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί για τον σκοπό αυτόν με τα 
κράτη μέλη, τον ΔΟΕ και βιομηχανικές 
ενώσεις·

7. υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που 
έχουν αναλάβει αξιόπιστα ιδρύματα, ιδίως 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), 
για την εκπόνηση ολοκληρωμένου 
εγγράφου αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών (ΒΔΤ) σχετικά με την υδραυλική 
ρωγμάτωση· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί για τον σκοπό αυτόν με τα 
κράτη μέλη, τον ΔΟΕ, τις περιβαλλοντικές
και τις βιομηχανικές ενώσεις·

Or. de

Τροπολογία 77
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την εκπόνηση εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου ΟΠΕΡ ενός 
σαφούς και δεσμευτικού συνόλου 
αναφορών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών (BREF) για τους φορείς 
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εκμετάλλευσης σε έργα ρωγμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία εφαρμογής ενός 
συνόλου ευρωπαϊκών προτύπων 
αναφοράς για βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία όσον αφορά τους φορείς 
εκμετάλλευσης σε έργα ρωγμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 79
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην οδηγία περί βιομηχανικών 
εκπομπών και στις απαιτήσεις σχετικά με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, και 
επιπροσθέτως στις απαιτήσεις 
επεξεργασίας λυμάτων που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία σχετικά με 
τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας·

Or. en



AM\903038EL.doc 43/86 PE489.634v01-00

EL

Τροπολογία 80
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις εθνικές αρχές να 
αναθεωρήσουν τους ισχύοντες κρατικούς 
κανονισμούς που αφορούν την κατασκευή 
φρεάτων για συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
και να ενημερώσουν τις διατάξεις που 
καλύπτουν τα χαρακτηριστικά της 
εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων·

8. καλεί τις εθνικές αρχές που έχουν δώσει 
άδεια για εξερεύνηση μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων να αναθεωρήσουν 
τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς που 
αφορούν την κατασκευή φρεάτων για 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα και να 
ενημερώσουν τις διατάξεις που καλύπτουν 
τα χαρακτηριστικά της εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 81
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την αντίδραση 
σε περίπτωση ατυχημάτων· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία 
όσον αφορά τον καθορισμό υψηλών 
περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων
ασφάλειας· δίνει έμφαση στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων 
από εκπαιδευμένους ειδικούς·

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την πρόληψη 
και την αποτελεσματική αντίδραση στις 
προκύπτουσες ασυμβατότητες, βλάβες 
και ατυχήματα· επικροτεί την πρόοδο που 
έχει σημειώσει η βιομηχανία όσον αφορά 
τον καθορισμό υψηλών περιβαλλοντικών 
προτύπων και προτύπων ασφάλειας· δίνει 
έμφαση στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης της βιομηχανίας μέσω 
τακτικών επιθεωρήσεων από 
εκπαιδευμένους ειδικούς·

Or. pl
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Τροπολογία 82
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την αντίδραση 
σε περίπτωση ατυχημάτων· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία 
όσον αφορά τον καθορισμό υψηλών 
περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων 
ασφάλειας· δίνει έμφαση στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων 
από εκπαιδευμένους ειδικούς·

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την πρόληψη 
και την αντίδραση σε περίπτωση 
ατυχημάτων και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης επαρκείς υποχρεωτικές 
οικονομικές εγγυήσεις περιβαλλοντικής 
και αστικής ευθύνης για την 
αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων ή 
ακούσιου αρνητικού αντικτύπου, σε όλα 
τα στάδια της εξερεύνησης, της εξόρυξης 
και της αποξήλωσης· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία 
όσον αφορά τον καθορισμό υψηλών 
περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων 
ασφάλειας, επισημαίνει όμως ότι 
επικρατεί ακόμα σοβαρή ανησυχία 
σχετικά με την επάρκεια τέτοιου είδους 
προτύπων· δίνει έμφαση στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων 
από εκπαιδευμένους και ανεξάρτητους 
ειδικούς·

Or. en

Τροπολογία 83
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την αντίδραση 
σε περίπτωση ατυχημάτων· επικροτεί την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία 

9. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία είναι η 
κατ' εξοχήν υπεύθυνη για την πρόληψη 
και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την 
αντίδραση σε περίπτωση ατυχημάτων· 
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όσον αφορά τον καθορισμό υψηλών 
περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων 
ασφάλειας· δίνει έμφαση στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων 
από εκπαιδευμένους ειδικούς·

επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η 
βιομηχανία όσον αφορά τον καθορισμό 
υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και 
προτύπων ασφάλειας· δίνει έμφαση στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
βιομηχανίας μέσω τακτικών επιθεωρήσεων 
από εκπαιδευμένους ειδικούς· σε 
περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος, 
πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. fr

Τροπολογία 84
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει 
δυνατότητες χρηματοδότησης 
ερευνητικών έργων για τεχνολογίες μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων που 
επιδρούν θετικά στο περιβάλλον, στο
πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α) της ΕΕ, όπως το 
«Ορίζων 2020» και το ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (ΣΕΤ)· καλεί επιτακτικά 
επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα με 
έδρα στην ΕΕ να αναπτύξουν σχετικά 
συνεργατικά προγράμματα Ε&Α που θα 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια κατά 
την εξερεύνηση και παραγωγή (Ε&Π)·

10. ζητεί από τις εταιρείες ενέργειας που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων να επενδύσουν στην έρευνα για 
τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των τεχνολογιών μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων· καλεί 
επιτακτικά επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα με έδρα στην ΕΕ να αναπτύξουν 
σχετικά συνεργατικά προγράμματα Ε&Α 
που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
κατανόηση σχετικά με την ασφάλεια και 
τους κινδύνους κατά την εξερεύνηση και 
παραγωγή (Ε&Π)·

Or. en

Τροπολογία 85
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
την ανάγκη και την αναγκαιότητα 
σχεδιασμού και εφαρμογής 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για Ε&Α, 
όπως το «Ορίζων 2020» και το ΣΕΤ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή 
προηγμένης έρευνας σε περιβαλλοντικά 
θετικές τεχνολογίες στον τομέα των μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 86
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
όπως εκφράστηκε στο ψήφισμα της 15ης 
Μαρτίου 2012, σχετικά με έναν χάρτη 
πορείας για μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα το 2050, ώστε να 
ασκηθεί πίεση για γρηγορότερη εφαρμογή 
της συμφωνίας των G-20 σχετικά με την 
κατάργηση των επιδοτήσεων για τα 
ορυκτά καύσιμα· θεωρεί ότι η εξερεύνηση 
και η εξόρυξη πηγών ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
συμβατικών πηγών, δεν πρέπει να 
επιδοτείται από δημόσιους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 87
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει τη δέσμευση των G20 
για σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· ως 
εκ τούτου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η εξερεύνηση και η εξόρυξη πηγών 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
συμβατικών πηγών, δεν πρέπει να 
επιδοτείται από δημόσιους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 88
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι οι αμοιβαίες συμφωνίες 
διαφύλαξης του απορρήτου των 
πληροφοριών σχετικά με ζημία στο 
περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και 
ζώων, που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε 
γαιοκτήμονες που βρίσκονται κοντά σε 
φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
σε φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, δεν 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
της Ένωσης και των κρατών μελών όπως 
ορίστηκαν στη Σύμβαση του Aarhus, 
στην οδηγία για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες (2003/04/ΕΚ) και στην 
οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη·

Or. en
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Τροπολογία 89
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι τα είδη των 
πετρωμάτων που υπάρχουν σε κάθε 
έκαστη περιφέρεια καθορίζουν τον 
σχεδιασμό και τη μέθοδο εξόρυξης· ζητεί 
υποχρεωτική προέγκριση πριν από τη
διενέργεια γεωλογικής ανάλυσης της 
βαθιάς και ρηχής γεωλογικής δομής σε 
πιθανό σημείο εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου ή σχιστολιθικού 
πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκθέσεων σχετικά με τυχόν παλαιότερες ή 
τρέχουσες εξορυκτικές δραστηριότητες 
στην περιοχή·

11. αναγνωρίζει ότι τα είδη των 
πετρωμάτων που υπάρχουν σε κάθε 
έκαστη περιφέρεια καθορίζουν τον 
σχεδιασμό και τη μέθοδο εξόρυξης· ζητεί 
υποχρεωτική διενέργεια βασικής 
ανάλυσης των υπόγειων υδάτων και
γεωλογικής ανάλυσης της βαθιάς και 
ρηχής γεωλογικής δομής σε πιθανό σημείο 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή 
σχιστολιθικού πετρελαίου πριν από την 
αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 
εκθέσεων σχετικά με τυχόν παλαιότερες ή 
τρέχουσες εξορυκτικές δραστηριότητες 
στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 90
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη σημασία των 
επιστημονικών μελετών που αφορούν τη 
μόλυνση της ατμόσφαιρας που 
προκαλείται από τη ρωγμάτωση καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της 
μόλυνσης του νερού στην ανθρώπινη 
υγεία·

Or. en
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Τροπολογία 91
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ουσιαστική εφαρμογή στις εθνικές
νομοθεσίες των διατάξεων για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων της εξόρυξης 
στο περιβάλλον· τονίζει παράλληλα ότι 
κάθε εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει 
να διεξάγεται με ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία·

Or. pl

Τροπολογία 92
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils, Kathleen 
Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι διατάξεις της οδηγίας για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον καλύπτουν επαρκώς τις 
ιδιαιτερότητες της εξερεύνησης και της 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
σχιστολιθικού πετρελαίου και μεθανίου 
από κοιτάσματα άνθρακα· επιμένει ότι 
πρότερες εκτιμήσεις επιπτώσεων στο 
περιβάλλον περιλαμβάνουν επιπτώσεις 
πλήρους κύκλου ζωής στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στη 
γεωλογική σταθερότητα, στη χρήση της 
γης και στην ηχορρύπανση·

Or. en
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Τροπολογία 93
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος 
σεισμικών δονήσεων, όπως φάνηκε από 
τις εργασίες εξερεύνησης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Αγγλία· 
υποστηρίζει τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση που 
εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της 
αγγλικής κυβέρνησης ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να πληρούν 
συγκεκριμένα σεισμικά και 
μικροσεισμικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 94
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί 
ακόμα η βιωσιμότητα του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αξιολογούν ενδελεχώς 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας 
εξόρυξης και παραγωγής προκειμένου να 
αποδεικνύεται η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα·

Or. en
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Τροπολογία 95
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την υδραυλική ρωγμάτωση στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας σχετικά με 
την περιβαλλοντική ευθύνη και να απαιτεί 
υποχρεωτική οικονομική ασφάλεια ή 
ασφάλιση σε περίπτωση περιβαλλοντικής 
ζημίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. θεωρεί σκόπιμο, στο πλαίσιο της 
ευθύνης, να φροντίσει ώστε να 
αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης για 
τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου σε περιπτώσεις όπου, 
δεδομένου του χαρακτήρα της 
διαταραχής και των αντίξοων 
επιπτώσεών της, άλλων πιθανών αιτιών 
και άλλων συνθηκών, καθίσταται 
πιθανότερο οι εργασίες σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου να αποτελούν την αιτία 
περιβαλλοντικής ζημίας·

Or. en

Τροπολογία 97
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις ώστε να συμπεριληφθούν 
ρητώς τα υγρά ρωγμάτωσης ως 
«επικίνδυνα απόβλητα» στο Παράρτημα 
ΙΙΙ της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα 
απόβλητα (2008/98/ΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 98
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προκαταρτικών σχεδίων παροχής ύδατος 
βάσει της τοπικής υδρολογίας που να 
λαμβάνουν υπόψη άλλους 
ανταγωνιστικούς χρήστες υδάτων, για 
ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 99
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σημαντικά
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 



AM\903038EL.doc 53/86 PE489.634v01-00

EL

ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

ρωγμάτωση· αναγνωρίζει ότι οι 
απαιτήσεις για νερό κατά την εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να 
ασκήσουν μεγάλη πίεση στα αποθέματα 
νερού σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι 
σε πολλά μέρη της Ευρώπης οι υδάτινοι 
πόροι υφίστανται ήδη πίεση·
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Judith A. Merkies, Esther de Lange, Nessa Childers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων·
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προκαταρκτικών σχεδίων παροχής ύδατος 
βάσει της τοπικής υδρολογίας·

Or. en

Τροπολογία 101
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 



PE489.634v01-00 54/86 AM\903038EL.doc

EL

όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της 
τοπικής υδρολογίας·

όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων και 
πολλών άλλων μεθόδων παραγωγής 
ενέργειας (όπως ο άνθρακας, τα 
βιοκαύσιμα ή η πυρηνική ενέργεια)· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος που να 
βασίζονται για κάθε περίπτωση στην 
τοπική υδρολογία·

Or. en

Τροπολογία 102
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις της χρήσης υψηλού όγκου 
ύδατος κατά την υδραυλική ρωγμάτωση –
ιδίως όσον αφορά τις συγκρούσεις που 
ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της 
εν λόγω χρήσης– για τις επιπτώσεις της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης των 
λυμάτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται 
καθώς και για την ανεπαρκή ικανότητα 
επεξεργασίας των εν λόγω λυμάτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας στα οποία θα λαμβάνονται 
υπόψη οι εν λόγω ιδιαιτερότητες, καθώς 
και την ανάγκη εξειδικευμένων 
συστημάτων για την επεξεργασία των 
λυμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση, όμως επισημαίνει ότι ο όγκος 
αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ενώ το 
νερό που χρησιμοποιείται στην 
προσομοίωση ρωγμάτωσης παρουσιάζει 
μικρότερη κατανάλωση σε όγκο νερού σε 
σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας όπως 
η πυρηνική, ο άνθρακας, η βιομάζα και η 
ηλιακή ενέργεια· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προκαταρκτικών σχεδίων παροχής ύδατος 
βάσει της τοπικής υδρολογίας·

Or. en

Τροπολογία 104
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται σχετικά 
υψηλός όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προκαταρκτικών 
σχεδίων παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·

12. αναγνωρίζει ότι απαιτείται υψηλός 
όγκος ύδατος κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο 
όγκος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός σε 
σύγκριση με τις ανάγκες άλλων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικής 
ανάλυσης όσον αφορά τους πόρους και 
τις ανάγκες των πολιτών και των 
διάφορων τοπικών οικονομικών φορέων 
σε νερό, καθώς και την ανάγκη 
κατάρτισης προκαταρκτικών σχεδίων 
παροχής ύδατος βάσει της τοπικής 
υδρολογίας·
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Or. fr

Τροπολογία 105
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα ύδατα που χρησιμοποιούνται 
κατά την υδραυλική ρωγμάτωση, 
τηρούνται εξ ολοκλήρου, και ότι οι 
παραβάσεις τιμωρούνται ανάλογα·

Or. de

Τροπολογία 106
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι η οδηγία-πλαίσιο για 
τα ύδατα ορίζει να εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη τα μέτρα που απαιτούνται για να 
αποτραπεί η υποβάθμιση της 
κατάστασης όλων των όγκων υπόγειων 
υδάτων, ακόμα και από σημειακές πηγές, 
όπως η εξερεύνηση και η εξόρυξη 
υδρογονανθράκων·

Or. en

Τροπολογία 107
Martin Callanan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. λαμβάνει υπόψη την έρευνα που 
δείχνει ότι μια απόσταση 600 μέτρων 
ανάμεσα στους υδροφόρους ορίζοντες και 
τη γεώτρηση παρέχει ασφάλεια για τους 
υδροφόρους ορίζοντες, αφού είναι γνωστό 
ότι οι ρωγματώσεις δεν υπερβαίνουν 
αυτήν την ακτίνα· σημειώνει ότι στη 
συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων η απόσταση αυτή 
διατηρείται καθώς τα αποθέματα 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου συνήθως 
βρίσκονται σε βάθος τριών χιλιομέτρων ή 
ακόμα βαθύτερα· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι, αν σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις 
η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από 
600 μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται 
επιπλέον προφυλάξεις·

Or. en

Τροπολογία 108
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των 
φρεάτων και η ποιότητα της σωλήνωσης 
και της τσιμέντωσης·

διαγράφεται

Or. fr

(Σκοπός της εν λόγω τροπολογίας είναι να ενσωματωθεί αυτή η παράγραφος στην επόμενη 
παράγραφο.)
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Τροπολογία 109
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
όπου πραγματοποιείται η υδραυλική 
ρωγμάτωση, το κύριο άμεσο μέλημα σε 
σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι συχνά η ακεραιότητα των 
φρεάτων· η ποιότητα της σωλήνωσης και 
της τσιμέντωσης, μαζί με την ικανότητα 
τους να αντιστέκονται στην υψηλή πίεση 
του υγρού που εγχέεται και των 
παραγόμενων δονήσεων του εδάφους, σε 
συνδυασμό με την ανησυχία σχετικά με 
την έκλυση και τη μεταφορά στα 
αποθέματα νερού επιβλαβών ουσιών 
καθώς και φυσικών ραδιενεργών ουσιών·

Or. en

Τροπολογία 110
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης· ως εκ τούτου, τονίζει ότι τα 
εν λόγω φρέατα πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα 
κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της 
παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 111
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

13. αναγνωρίζει ότι η υδραυλική 
ρωγμάτωση πραγματοποιείται σε βάθος
άνω των 3 χλμ, ενώ οι υδροφόροι 
ορίζοντες γενικά δεν ξεπερνούν τα 300 μ. 
περίπου, και υπάρχει ένας πυκνός, 
αδιαπέραστος σχηματισμός πετρώματος 
πάνω από το κοίτασμα σχιστόλιθου ο 
οποίος εμποδίζει την άνοδο οποιουδήποτε 
υγρού προς την κατεύθυνση των 
υπόγειων υδροφόρων οριζόντων· 
επομένως πιστεύει ότι το πρώτο και 
σημαντικότερο μέλημα σε σχέση με τη 
μόλυνση των υπόγειων υδάτων είναι η 
ακεραιότητα των φρεάτων και η ποιότητα 
της σωλήνωσης και της τσιμέντωσης·

Or. en

Τροπολογία 112
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

13. πιστεύει ότι, δεδομένου του βάθους 
(άνω των 3 χλμ) όπου πραγματοποιείται η 
υδραυλική ρωγμάτωση, το κύριο μέλημα 
σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων είναι η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανθεκτική σε μικρού μεγέθους σεισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 113
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο (ι) της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα δεν 
προβλέπει την έγχυση υδάτων αναρροής 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς·

Or. en

Τροπολογία 114
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. γνωρίζει ότι, για να φτάσει κανείς 
στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο και στο 
σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί 
υδραυλική ρωγμάτωση, πρέπει πρώτα να 
διασχίσει αποθέματα πόσιμων υδάτων· το 
γεγονός αυτό ενέχει κινδύνους μόλυνσης 
των υδάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 115
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί να απαγορεύεται καταρχήν η 
υδραυλική ρωγμάτωση σε ορισμένες 
ευαίσθητες και ιδιαίτερα απειλούμενες 
περιοχές, όπως π.χ. εντός και κάτω από 
καθορισμένες ζώνες προστασίας των 
πόσιμων υδάτων, καθώς και σε 
ανθρακωρυχεία·

Or. de

Τροπολογία 116
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. τονίζει ότι, όπως αποδείχτηκε από 
την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 
Προστασίας των ΗΠΑ (EPA) σε μια 
εκτενή έρευνα (του 2004)[1] σχετικά με 
τις πρακτικές προσομοίωσης 
ρωγμάτωσης και τις πιθανές επιπτώσεις 
τους στο πόσιμο νερό, η υδραυλική 
ρωγμάτωση δεν δημιουργεί διόδους μέσω 
των οποίων τα υγρά διατρέχουν τους 
σχηματισμούς πετρωμάτων και 
επηρεάζουν την παροχή υδάτων· 
αναμένει άλλες επικείμενες εκθέσεις της 
EPA και παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πρακτικές 
και εμπειρίες μέσω της Υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 117
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο 
απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους 
πόρους και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
που να λαμβάνει επίσης υπόψη την πολύ 
υψηλή πυκνότητα των φρεάτων σε 
τέτοιες εργασίες·

Or. en

Τροπολογία 118
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης καθώς επίσης της ποιότητας 
των υπόγειων υδάτων, σε στενή 
συνεργασία με τις εταιρείες ύδρευσης·

Or. en



AM\903038EL.doc 63/86 PE489.634v01-00

EL

Τροπολογία 119
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης· οι εκθέσεις ολοκλήρωσης 
φρεάτων πρέπει να υποβάλλονται στις 
αρμόδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 120
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
πρόληψη απαιτείται σταθερή 
παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης 
των υψηλότερων προτύπων και πρακτικών 
που ισχύουν για την κατασκευή φρεάτων 
γεώτρησης· υπογραμμίζει ότι τόσο η 
βιομηχανία όσο και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να διεξάγεται 
τακτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

14. εκτιμά ότι πρέπει να λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη το βάθος όπου 
πραγματοποιείται η υδραυλική 
ρωγμάτωση, η ακεραιότητα των φρεάτων 
και η ποιότητα της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης· τονίζει ότι για την 
αποτελεσματική πρόληψη απαιτείται 
σταθερή παρακολούθηση της αυστηρής 
τήρησης των υψηλότερων προτύπων και 
πρακτικών που ισχύουν για την κατασκευή 
και τη συντήρηση φρεάτων γεώτρησης· 
ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, στο 
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πλαίσιο της νομοθεσίας, την υποχρέωση 
βάσει της οποίας η βιομηχανία και οι 
αρμόδιες αρχές θα φροντίσουν, σύμφωνα 
με κοινά κριτήρια, ώστε να διεξάγεται σε 
όλα τα λειτουργικά στάδια τακτικός και 
υποχρεωτικός έλεγχος ποιότητας της 
ακεραιότητας της σωλήνωσης και της 
τσιμέντωσης·

Or. fr

Τροπολογία 121
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί τη θέσπιση κανόνων περί 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τους οποίους 
οι διαχειρίστριες εταιρείες θα 
υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πριν από 
την έναρξη της γεώτρησης ότι διαθέτουν 
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τις 
δικές τους δραστηριότητες, όσο και για 
δραστηριότητες υπεργολαβίας·

Or. de

Τροπολογία 122
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
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υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό· απορρίπτει την έγχυση 
υδάτων αναρροής για διάθεση·

Or. en

Τροπολογία 123
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει έναν ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

Or. en

Τροπολογία 124
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 

16. για την επιλογή των πιο ορθών από 
περιβαλλοντική άποψη τρόπων 
επεξεργασίας των υδάτων αναρροής, 
ελαχιστοποιώντας τον όγκο των υδάτων, 
τις πιθανότητες επιφανειακής 
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αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό, καλεί για την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών λαμβάνοντας 
υπόψη τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες·

Or. pl

Τροπολογία 125
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο 
των υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς 
που σχετίζονται με τη μεταφορά των 
υδάτων προς καθαρισμό·

16. πιστεύει ότι η ανακύκλωση κλειστού 
βρόγχου των υδάτων, με χρήση δεξαμενών 
αποθήκευσης στον χώρο των 
εγκαταστάσεων ή εκτός αυτού, παρέχει 
τον πιο ορθό από περιβαλλοντική άποψη 
τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
ζήτηση ύδατος, να μειωθούν οι 
πιθανότητες επιφανειακής υπερχείλισης 
και να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά από 
και προς τα φρέατα·

Or. en

Τροπολογία 126
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, 
παρέχει τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 

16. ζητεί να πραγματοποιείται, στο μέτρο 
του εφικτού, επιτόπια ανακύκλωση 
κλειστού βρόγχου των υδάτων, με χρήση 
χαλύβδινων δεξαμενών αποθήκευσης, που 
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άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

αποτελεί τον πιο ορθό από περιβαλλοντική 
άποψη τρόπο επεξεργασίας των υδάτων 
αναρροής, ελαχιστοποιώντας τον όγκο των 
υδάτων, τις πιθανότητες επιφανειακής 
υπερχείλισης, το κόστος αλλά και τις 
ζημίες στην κυκλοφορία και τις οδούς που 
σχετίζονται με τη μεταφορά των υδάτων 
προς καθαρισμό·

Or. fr

Τροπολογία 127
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 
λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές·

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 
λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές· τονίζει ωστόσο ότι οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων δεν διαθέτουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για την επεξεργασία των 
λυμάτων που προέρχονται από την 
υδραυλική ρωγμάτωση και ενδέχεται να 
ρυπαίνουν ποτάμια και ρεύματα·

Or. en

Τροπολογία 128
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 
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λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές·

λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές· εκτιμά ότι, για τον σκοπό 
αυτόν, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εκπονήσουν μια πλήρη εκτίμηση των 
σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υδάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 
λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές·

17. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των 
υπαρχόντων προτύπων επεξεργασίας 
λυμάτων και των υποχρεωτικών σχεδίων 
διαχείρισης των υδάτων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις 
εταιρείες ύδρευσης και τις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 130
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί μια 
ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ
φρεάτων γεώτρησης και πηγαδιών·

Or. en
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Τροπολογία 131
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ζητεί την εκπόνηση κατάλληλων 
εθνικών γεωλογικών ερευνών για τη 
διενέργεια βασικής δειγματοληψίας 
υδροφόρων οριζόντων σε περιοχές όπου 
έχει δοθεί άδεια για εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκτίμηση του αν τα 
πιθανά περιστατικά εμφάνισης μεθανίου 
στο πόσιμο νερό έχουν κάποια σχέση με 
τα έργα γεώτρησης ή αν υπήρχαν εκεί 
πριν από την έναρξη αυτών·

Or. en

Τροπολογία 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική 
η δήλωση της χημικής σύστασης του 
υγρού ρωγμάτωσης· υποστηρίζει ότι πρέπει 
να απαιτείται πλήρης διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

18. εκτιμά ότι οφείλει να είναι 
υποχρεωτική η δήλωση της χημικής 
σύστασης του υγρού ρωγμάτωσης·
υποστηρίζει ότι πρέπει να απαιτείται
πλήρης διαφάνεια και δημοσιοποίηση από 
τους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 133
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική 
η δήλωση της χημικής σύστασης του 
υγρού ρωγμάτωσης· υποστηρίζει ότι 
πρέπει να απαιτείται πλήρης διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική 
για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης η 
αποκάλυψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφοι 
1 και 2 του κανονισμού REACH σχετικά 
με όλες τις χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα υγρά ρωγμάτωσης 
καθώς και η δημοσιοποίηση των 
σεναρίων έκθεσης και των 
προτεινόμενων μέτρων μείωσης του 
κινδύνου· υποστηρίζει ότι πρέπει να 
απαιτείται πλήρης διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση από τους φορείς 
εκμετάλλευσης πριν από την έναρξη των 
γεωτρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 134
Linda McAvan, Κρίτων Αρσένης, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική 
η δήλωση της χημικής σύστασης του 
υγρού ρωγμάτωσης· υποστηρίζει ότι 
πρέπει να απαιτείται πλήρης διαφάνεια
και δημοσιοποίηση από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική 
η πλήρης αποκάλυψη της σύνθεσης και 
των συγκεντρώσεων των χημικών 
συστατικών του υγρού ρωγμάτωσης· και η
δημοσιοποίηση των σεναρίων έκθεσης, 
σύμφωνα με τον REACH, και των 
προτεινόμενων μέτρων μείωσης του 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 135
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia 
Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκτιμά ότι πρέπει να είναι
υποχρεωτική η δήλωση της χημικής 
σύστασης του υγρού ρωγμάτωσης· 
υποστηρίζει ότι πρέπει να απαιτείται
πλήρης διαφάνεια και δημοσιοποίηση από 
τους φορείς εκμετάλλευσης·

18. πιστεύει ότι πολλές από τις τρέχουσες 
διενέξεις για τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα προέκυψαν εν μέρει από μια 
αρχική άρνηση της βιομηχανίας να 
αποκαλύψει τη χημική σύσταση των 
υγρών που χρησιμοποιούνται για την 
ενίσχυση της υδραυλικής ρωγμάτωσης·
κρίνει υποχρεωτική τη δέσμευση δήλωσης
της χημικής σύστασης του υγρού 
ρωγμάτωσης· υποστηρίζει ότι πρέπει να 
υπάρχει πλήρης διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 136
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων να προχωρήσει σε ανάλυση 
των φακέλων καταχωρήσεων, των 
ενημερώσεών τους και των 
κοινοποιήσεων που έχουν υποβληθεί από 
μεταγενέστερες επιχειρήσεις-χρήστες 
αναφορικά με τις χημικές ουσίες που 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στην
υδραυλική ρωγμάτωση για εξόρυξη 
φυσικού αερίου, πετρελαίου ή μεθανίου 
από κοιτάσματα άνθρακα, ώστε να 
ελεγχθεί αν τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου 
είναι επαρκή, εντός των χρονικών ορίων 
που έχει θέσει ο νόμος REACH, και να 
υποβάλει έκθεση πριν από το τέλος του 
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2012·

Or. en

Τροπολογία 137
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι οι πρόσθετες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στα υγρά υδραυλικής 
ρωγμάτωσης χρησιμοποιούνται ευρέως 
σε πολλά εμπορικά προϊόντα και σε άλλες 
εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 138
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. λαμβάνει υπόψη πρόσφατη έρευνα 
της Αυστρίας σχετικά με τη διεξαγωγή 
ρωγμάτωσης χωρίς χημικές ουσίες, οι 
οποίες αντικαθίστανται από άμυλο 
αραβοσίτου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αν 
η μέθοδος αυτή αποδειχθεί επιτυχής, η εν 
λόγω τεχνική ενδεχομένως να χρειαστεί 
περαιτέρω προσαρμογές για διαφορετικές 
γεωλογικές συνθήκες σε άλλες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 139
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη 
χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου·

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα σε μια επιφάνεια γεώτρησης 
ελαχιστοποιούν τη χρήση γης και τη 
διαταραχή του τοπίου·

Or. pl

Τροπολογία 140
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη 
χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου·

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη 
χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου 
στην ευρύτερη περιοχή, όμως εντείνουν 
τον αντίκτυπο στα σημεία γεώτρησης για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 141
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη 
χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου·

19. σημειώνει ότι τα πολλαπλά οριζόντια 
φρέατα γεώτρησης ελαχιστοποιούν τη 
χρήση γης και τη διαταραχή του τοπίου 
καθώς επίσης τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·
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Or. en

Τροπολογία 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής και 
έγκαιρης αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ στην 
περίπτωση που ο έλεγχος της εξόρυξης 
μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων σε 
μαζική κλίμακα αποκαλύψει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 143
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. σημειώνει ότι ο όγκος παραγωγής 
των φρεάτων σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
μειώθηκε σημαντικά έπειτα από 
παρέλευση δύο ετών, γεγονός που οδηγεί 
σε πολύ έντονες και συνεχείς γεωτρήσεις 
για τον εντοπισμό νέων φρεάτων, 
σημειώνει ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης,
οι σταθμοί συμπυκνωτών και οι υποδομές 
αγωγών εντείνουν περαιτέρω τον 
αντίκτυπο που έχουν οι εργασίες 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη χρήση 
της γης·

Or. en
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Τροπολογία 144
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να αναπτύξουν αποθέματα 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή άλλων μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων να 
υποβάλουν εθνικά σχέδια στην Επιτροπή, 
στα οποία να εκθέτουν λεπτομερώς τον 
τρόπο με τον οποίο η εκμετάλλευση 
αυτών των αποθεμάτων συνάδει με τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση των 
εκπομπών, σύμφωνα με την απόφαση της 
ΕΕ για τον επιμερισμό των προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 145
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, 
Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει ότι οι συνεχείς 
τεχνολογικές βελτιώσεις στον τομέα της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης και της 
οριζόντιας γεώτρησης δίνουν τη 
δυνατότητα για ασφαλή δημιουργία 
τεράστιων αποθεμάτων μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων και για περιορισμό 
δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 
ενθαρρύνει τη βιομηχανία να συνεχίσει 
τις προσπάθειες προόδου της τεχνολογίας 
και χρήσης των βέλτιστων τεχνολογικών 
λύσεων στον τομέα της ανάπτυξης πόρων 
μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων·
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Or. en

Τροπολογία 146
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί την εκπόνηση κατάλληλων 
εθνικών γεωλογικών ερευνών για τη 
διενέργεια βασικού σεισμικού ελέγχου σε 
σεισμικά ευάλωτες περιοχές όπου έχει 
δοθεί άδεια για εξόρυξη σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, ώστε να διαπιστωθεί το 
υπόβαθρο σεισμικότητας που θα έδινε τη 
δυνατότητα για εκπόνηση εκτίμησης της 
πιθανότητας και του δυνητικού 
αντίκτυπου που θα είχαν τυχόν
επαγόμενοι σεισμοί·

Or. en

Τροπολογία 147
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί η εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου να υπαχθεί 
σε εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, όπως ορίζει η οδηγία 
2011/92/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ευνοϊκή 
σύγκριση ανάμεσα στην ισορροπία των 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 
ζωής του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και σε εκείνη του άνθρακα εξαρτάται από 
μια υπόθεση ατμοσφαιρικού κύκλου ζωής 
εκατό χρόνων· εκτιμά ότι η ανάγκη 
κορύφωσης των παγκόσμιων εκπομπών 
έως το 2020 θα δικαιολογήσει ως πιο 
κατάλληλο τον έλεγχο για μικρότερη 
χρονική περίοδο, π.χ. 20 χρόνια· ζητεί 
περαιτέρω επιστημονική έρευνα για τις 
διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου ώστε να 
βελτιωθεί η δικαιολόγηση της ύπαρξης 
τέτοιων εκπομπών σύμφωνα με τις 
ετήσιες απογραφές των κρατών μελών 
και σύμφωνα με τους στόχους που 
υπάγονται στην απόφαση για τον 
επιμερισμό των προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 149
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
άμεσα τη μελέτη για τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 
της εξόρυξης και της παραγωγής του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, ώστε να 
υπάρξει σωστή δικαιολόγηση των 
εκπομπών αυτών στο μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία 150
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, 
Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. υπογραμμίζει ότι το επιπλέον φυσικό 
αέριο που προέρχεται από μη 
συμβατικούς πόρους μπορεί να μειώσει 
σημαντικά το επίπεδο των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας 
με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για μείωση των 
εκπομπών αυτών, διατηρώντας 
παράλληλα την ασφάλεια και την 
οικονομική προσιτότητα του ενεργειακού 
εφοδιασμού και προστατεύοντας την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 151
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις 
απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι η οδηγία περί 
περιβαλλοντικής ευθύνης θα υποχρεώνει 
τους φορείς εκμετάλλευσης να συνάπτουν 
ασφάλιση που να αντανακλά το 
πραγματικό κόστος των πιθανών 
ατυχημάτων, έτσι ώστε να μπορεί να 
καταβάλλεται η πρέπουσα αποζημίωση 
ακόμη και σε περιπτώσεις 
αφερεγγυότητας·
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Or. en

Τροπολογία 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ώστε να 
καταστεί η χρήση μηχανών καύσης για 
προετοιμασία, δηλαδή οι «πράσινες 
προετοιμασίες» υποχρεωτική για όλα τα 
φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ, να περιοριστεί η διαδικασία 
καύσης μόνο σε περίπτωση ανησυχίας για 
την ασφάλεια και να απαγορευτεί 
αυστηρά ο αερισμός όλων των φρεάτων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, σε μια 
προσπάθεια να περιοριστούν οι 
διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου και 
πτητικών οργανικών ενώσεων που 
συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο·

Or. en

Τροπολογία 153
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. επιπλέον επισημαίνει ότι η χρήση 
πολλαπλών οριζόντιων φρεάτων 
γεώτρησης πρόκειται να ελαχιστοποιήσει 
την κυκλοφοριακή κίνηση και την ανάγκη 
για κατασκευή νέων δρόμων, γεγονός που 
θα μειώσει επίσης σημαντικά τα επίπεδα 
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θορύβου και τον αρνητικό αντίκτυπο 
στην ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 154
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. τονίζει ότι το μη συμβατικό αέριο 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 155
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. αναγνωρίζει ότι το φυσικό αέριο που 
προέρχεται από πέτρωμα σχιστόλιθου 
παίζει σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο 
στη στήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, όπως οι 
εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής 
ενέργειας, που χρειάζονται μια 
επιπρόσθετη, σταθεροποιητική πηγή 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 156
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες 
γεώτρησης ενδέχεται να δυσχεράνουν 
προσωρινά τις συνθήκες διαβίωσης και 
ζητεί, ως εκ τούτου, τη λήψη κάθε 
αναγκαίου μέτρου, ιδίως από τη 
βιομηχανία, για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων από τέτοιου είδους 
δραστηριότητες·

20. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες 
γεώτρησης μπορεί να δυσχεράνουν 
προσωρινά τις συνθήκες διαβίωσης και 
ζητεί, ως εκ τούτου, τη λήψη κάθε 
αναγκαίου μέτρου, ιδίως από τη 
βιομηχανία μέσω της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, και 
από τις δημόσιες αρχές μέσω της 
εφαρμογής αυστηρών κανονισμών, για 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων από τέτοιου είδους 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 157
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες 
γεώτρησης ενδέχεται να δυσχεράνουν 
προσωρινά τις συνθήκες διαβίωσης και 
ζητεί, ως εκ τούτου, τη λήψη κάθε 
αναγκαίου μέτρου, ιδίως από τη 
βιομηχανία, για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων από τέτοιου είδους 
δραστηριότητες·

20. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες 
γεώτρησης ενδέχεται να δυσχεράνουν 
προσωρινά τις συνθήκες διαβίωσης και 
ζητεί, ως εκ τούτου, να λαμβάνεται υπόψη 
το εν λόγω ζήτημα κατά τη χορήγηση 
των απαραίτητων αδειών για την 
εξερεύνηση και την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων καθώς και να 
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ιδίως 
από τη βιομηχανία, για την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων από τέτοιου είδους 
δραστηριότητες·

Or. fr



PE489.634v01-00 82/86 AM\903038EL.doc

EL

Τροπολογία 158
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί όλα τα κράτη μέλη, αφού 
λάβουν υπόψη τους τις αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον, την υγεία 
και τη χρήση της γης και στις 
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να 
δοθούν εγγυήσεις για τη μη υποβάθμιση 
των υδάτινων πόρων εξαιτίας της 
υδραυλικής ρωγμάτωσης, να αναστείλουν 
τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή 
άλλων μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων και να μην δώσουν άδειες για 
νέες εργασίες, είτε πρόκειται για 
εξερεύνηση είτε για εξόρυξη·

Or. en

Τροπολογία 159
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από τη βιομηχανία να 
επιδιώξει τη συμμετοχή των τοπικών 
κοινωνιών και τη συζήτηση κοινών 
λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην κυκλοφορία, στην ποιότητα 
των δρόμων και στο θόρυβο, σε περιοχές 
όπου εκτελούνται έργα ανάπτυξης·

Or. en



AM\903038EL.doc 83/86 PE489.634v01-00

EL

Τροπολογία 160
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν πλήρως και να επιδιώκουν 
τη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ιδίως κατά την εξέταση 
των αιτήσεων έκδοσης αδειών 
εξερεύνησης και εκμετάλλευσης· ζητεί, 
συγκεκριμένα, να υπάρχει πλήρης 
πρόσβαση στις μελέτες επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, στην υγεία των κατοίκων και 
στην τοπική οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 161
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης πριν από το 
στάδιο της εκμετάλλευσης· ζητεί 
μεγαλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού σχετικά με δραστηριότητες που 
αφορούν τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, 
η αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·

21. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης των τοπικών 
κοινωνιών, ως μέρος της διαδικασίας 
αδειοδότησης, πριν από το στάδιο της 
εκμετάλλευσης· ζητεί μεγαλύτερη 
ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού 
σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν 
τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, η 
αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 162
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης πριν από το
στάδιο της εκμετάλλευσης· ζητεί
μεγαλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού σχετικά με δραστηριότητες 
που αφορούν τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα ούτως ώστε να διασφαλισθεί η 
κατανόηση, η αποδοχή και η εμπιστοσύνη 
του κοινού στην κανονιστική ρύθμιση των 
εν λόγω δραστηριοτήτων·

21.  πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης πριν από κάθε
στάδιο εκμετάλλευσης και εξερεύνησης· 
ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις 
επιπτώσεις, τις χημικές ουσίες και τις 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, 
καθώς επίσης και ως προς όλες τις 
επιθεωρήσεις και τα μέτρα ελέγχου ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, η 
αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 163
Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης πριν από το 
στάδιο της εκμετάλλευσης· ζητεί 
μεγαλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού σχετικά με δραστηριότητες που 
αφορούν τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, 

21. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή του κοινού μέσω κατάλληλων 
εκστρατειών ενημέρωσης πριν από το 
στάδιο της εξερεύνησης και μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης πριν από το 
στάδιο της εκμετάλλευσης· ζητεί 
μεγαλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού σχετικά με δραστηριότητες που 
αφορούν τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση, 
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η αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·

η αποδοχή και η εμπιστοσύνη του κοινού 
στην κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων· είναι της άποψης ότι η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτές τις 
εκστρατείες μπορεί επίσης να συμβάλει 
στη γενική αποδοχή των μελλοντικών 
τους εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 164
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta 
Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο 
του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ για 
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και 
βέλτιστων πρακτικών σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα που σχετίζονται με τα μη 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 165
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα μη συμβατικά ορυκτά 
καύσιμα, απαιτείται μια πολύ καλύτερη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 
βιομηχανίας, των φορέων εκμετάλλευσης 
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και του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 166
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί, εν προκειμένω, το κονδύλιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012 
που αφορά αυτού του είδους τον δημόσιο 
διάλογο και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση αυτή 
για να διασφαλίσουν την καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν σε 
περιοχές δυνητικής εκμετάλλευσης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων·
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τοπικές και εθνικές δομές διακυβέρνησής 
τους·
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