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Amendamentul 1
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2009/147/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice,[1] JO L 
20, 26.1.2010, p. 7),

Or. en

Amendamentul 2
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (Directiva 
IPPC),

– având în vedere Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat 
al poluării), [1] JO L 334, 17.12.2010, p. 
17,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 98/83/CE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate consumului uman 
(Directiva privind apa potabilă),

Or. en

Amendamentul 4
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității (astfel cum a fost 
modificată)[1], și Decizia nr. 406/2009/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2020[2], [1] 
JO L 338 13.11.2004, p. 18-23,
[2] JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

Or. en

Amendamentul 5
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)



AM\903038RO.doc 5/80 PE489.634v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a amestecurilor 
(alinierea legislației UE existente la 
Sistemul Global Armonizat al Națiunilor 
Unite (GHS), [1] JO L 353, 31.12.2008, p. 
1,

Or. en

Amendamentul 6
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Petițiile 886/2011 
(privind extracția gazelor de șist în 
Polonia) și 1378/2011 (privind riscurile 
asociate cu exploatarea și extracția de 
gaze de șist în Bulgaria) ale Comisiei 
pentru petiții,

Or. en

Amendamentul 7
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul publicat de 
Direcția Generală Politici Interne, 
Departamentul Politici A: Politicile 
economice și științifice ale Parlamentului 
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European publicat în iunie 2011: 
impactul activităților de extracție a 
gazelor de șist și a petrolului de șist 
asupra mediului și sănătății umane,

Or. de

Amendamentul 8
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Referirea 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 11, 191 și 194 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 4, 11, 191, 
192, 193 și 194 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 9
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, sporind semnificativ securitatea 
energetică, consolidând economia globală 
și stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea;

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, sporind semnificativ securitatea 
energetică, consolidând dezvoltarea pieței 
interne a energiei și economia globală și 
stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea;

Or. en
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Amendamentul 10
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, sporind semnificativ securitatea 
energetică, consolidând economia globală 
și stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea;

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, percepute ca sporind securitatea 
energetică, consolidând economia globală 
și stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea, având, de 
asemenea, ca rezultat, efecte negative 
semnificative asupra mediului și a 
sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 11
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, sporind semnificativ securitatea 
energetică, consolidând economia globală 
și stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea;

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii și întrucât nu există o exploatare la 
scară comercială în UE, iar existența 
rezervelor nu a fost încă dovedită;

Or. en

Amendamentul 12
Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii, sporind semnificativ securitatea 
energetică, consolidând economia globală 
și stimulând ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și inovarea;

A. întrucât recentele progrese tehnologice 
au impulsionat deja extracția rapidă, la 
scară comercială, a combustibililor fosili 
neconvenționali (CFN) în anumite părți ale 
lumii;

Or. en

Amendamentul 13
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât fracturarea hidraulică și 
extracția combustibililor fosili 
neconvenționali contravin obiectivelor UE 
privind schimbările climatice, riscă să 
întârzie tranziția economică necesară de 
la combustibilii fosili și au un impact 
negativ asupra ocupării forței de muncă, 
a competitivității și a inovării în alte 
sectoare economice, îndeosebi în 
agricultură, în turism și în alte activități 
dependente de apă și de servicii 
ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 14
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât obiectivele UE privind 
schimbările climatice și competitivitatea 
impun o tranziție economică de la 
combustibilii fosili, eforturi sporite pentru 
o utilizare eficientă a energiei și investiții 
consistente în energii regenerabile;

Or. en

Amendamentul 15
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât exploatarea gazelor de șist nu 
este lipsită de controverse la nivelul UE 
sau la nivel mondial, necesitând astfel o 
examinare aprofundată a tuturor 
efectelor (asupra mediului, a sănătății 
publice și a schimbărilor climatice) 
înainte de a continua dezvoltarea acestei 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 16
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât exploatarea combustibililor 
fosili neconvenționali determină creșterea 
masivă a emisiilor de CO2 și efecte 
climatice necontrolabile;
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Or. de

Amendamentul 17
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât fracturarea hidraulică și 
extracția combustibililor fosili 
neconvenționali ar putea avea efecte 
negative asupra altor sectoare economice, 
îndeosebi în agricultură, în turism și în 
alte activități dependente de apă și de 
servicii ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 18
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea 
sistemului energetic prin contribuția la 
reducerea emisiilor; întrucât Comisia 
constată că gazele de șist și alți CFN vor 
deveni o nouă sursă de aprovizionare 
extrem de importantă în Europa sau în 
vecinătatea sa;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia constată că 
gazele de șist și alți CFN vor deveni o nouă 
sursă de aprovizionare extrem de
importantă în Europa sau în vecinătatea sa;

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele ar putea
avea un impact crucial în transformarea 
sistemului energetic prin contribuția la 
reducerea emisiilor; întrucât Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la o 
foaie de parcurs pentru trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050 recunoaște faptul că 
este necesară decarbonizarea sectorului 
energetic până în 2050; întrucât Comisia 
constată că gazele de șist și alți CFN ar 
putea deveni o posibilă nouă sursă de 
aprovizionare importantă în Europa sau în 
vecinătatea sa;

Or. en

Amendamentul 20
Linda McAvan, Kriton Arsenis, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia constată că 
gazele de șist și alți CFN vor deveni o 
nouă sursă de aprovizionare extrem de
importantă în Europa sau în vecinătatea sa;

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia constată că 
gazele de șist și alte surse de gaze 
neconvenționale au devenit o posibilă
nouă sursă de aprovizionare importantă în 
Europa sau în vecinătatea sa, dar că este 
imposibil de anticipat în ce măsură gazele 
de șist se vor dovedi viabile în Europa;

Or. en
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Amendamentul 21
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât fracturarea hidraulică nu 
este nici un proces nou, nici un proces, 
prin natura sa, complex; întrucât 
fracturarea hidraulică a fost efectuată în 
peste două milioane de puțuri în întreaga 
lume, inclusiv în 300 de puțuri din 
Europa, începând cu sfârșitul anilor ’40;

Or. en

Amendamentul 22
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia constată că
gazele de șist și alți CFN vor deveni o 
nouă sursă de aprovizionare extrem de 
importantă în Europa sau în vecinătatea 
sa;

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât gazele reprezintă o 
contribuție provizorie pentru 
decarbonizarea sectorului energetic 
european până în 2050;

Or. en

Amendamentul 23
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia constată că 
gazele de șist și alți CFN vor deveni o 
nouă sursă de aprovizionare extrem de 
importantă în Europa sau în vecinătatea 
sa;

B. întrucât în Perspectiva energetică 2050 
se recunoaște faptul că gazele vor avea un 
impact crucial în transformarea sistemului 
energetic prin contribuția la reducerea 
emisiilor; întrucât Comisia recunoaște 
faptul că gazele de șist pot spori 
disponibilitatea generală a aprovizionării 
cu gaze naturale și pot juca un rol 
important în reducerea la prețuri 
competitive a emisiilor de carbon rezultate 
din exploatarea cărbunelui;

Or. en

Amendamentul 24
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât exploatarea unor cantități 
din ce în ce mai mari de petrol și gaze 
descurajează trecerea la surse de energie 
regenerabile;

Or. de

Amendamentul 25
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât gazele pot fi utilizate în 
producerea de energie electrică de bază, 
precum și în furnizarea de energie 
alternativă fiabilă pentru diverse surse de 
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energie, precum energia eoliană și solară, 
această fiabilitate reducând problemele 
tehnice de echilibrare a rețelei; întrucât 
gazul este, de asemenea, un combustibil 
eficient pentru încălzire / răcire și pentru 
numeroase alte utilizări industriale care 
sporesc competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 26
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât utilizarea combustibililor 
fosili neconvenționali este redundantă 
pentru trecerea sistemului energetic la 
surse de energie regenerabile;

Or. de

Amendamentul 27
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cele două tehnici principale 
practicate pentru valorificarea potențialului 
CFN, forajul orizontal și fracturarea 
hidraulică, se utilizează de zeci de ani;

C. întrucât cele două tehnici principale 
practicate pentru valorificarea potențialului 
de CFN al gazelor de șist și al gazului 
metan din zăcămintele de cărbune, forajul 
orizontal și fracturarea hidraulică, se 
utilizează împreună numai de un deceniu 
și nu ar trebui să fie confundate cu 
tehnicile de stimulare a puțurilor, utilizate 
pentru extracția combustibililor fosili 
convenționali ca urmare a combinării 
acestor două tehnici și a amplorii 
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intervenției;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cele două tehnici principale 
practicate pentru valorificarea potențialului 
CFN, forajul orizontal și fracturarea 
hidraulică, se utilizează de zeci de ani;

C. întrucât combinarea a două tehnici 
principale practicate pentru valorificarea 
potențialului de CFN al gazelor de șist și al 
gazului metan din zăcămintele de 
cărbune, forajul orizontal și fracturarea 
hidraulică, nu ar trebui să fie confundate 
cu tehnicile de stimulare a puțurilor, 
utilizate pentru extracția combustibililor 
fosili convenționali ca urmare a 
combinării acestor două tehnici și a 
amplorii intervenției;

Or. en

Amendamentul 29
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cele două tehnici principale 
practicate pentru valorificarea potențialului 
CFN, forajul orizontal și fracturarea 
hidraulică, se utilizează de zeci de ani;

C. întrucât cele două tehnici principale 
practicate pentru valorificarea potențialului 
CFN, forajul orizontal și fracturarea 
hidraulică, se utilizează de zeci de ani, 
inclusiv în Europa;

Or. en
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Amendamentul 30
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât UE s-a angajat pe calea 
îndeplinirii unui obiectiv obligatoriu din 
punct de vedere juridic de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și de 
creștere a proporției energiei 
regenerabile; întrucât toate deciziile 
privind exploatarea CFN ar trebui luate 
în considerare în contextul nevoii de 
reducere a emisiilor;

Or. en

Amendamentul 31
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, până în prezent, nu există 
nicio directivă(-cadru) europeană privind 
reglementarea activităților extractive;

Or. de

Amendamentul 32
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât sunt încă în derulare analize 
amănunțite, iar nevoia continuării 

D. întrucât nu există date suficiente cu 
privire la substanțele chimice utilizate în 
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cercetărilor este tot mai mare; întrucât 
existența și transparența datelor, 
eșantionarea și testările sunt esențiale 
pentru o cercetare de înaltă calitate în 
favoarea unei reglementări 
corespunzătoare;

fracturare și la riscurile asupra mediului 
și a sănătății asociate cu fracturarea 
hidraulică; întrucât sunt încă în derulare 
analize amănunțite, iar nevoia continuării 
cercetărilor este tot mai mare; întrucât 
existența și transparența datelor, 
eșantionarea și testările sunt esențiale 
pentru o cercetare de înaltă calitate în 
favoarea unei reglementări 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 33
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât sunt încă în derulare analize 
amănunțite, iar nevoia continuării 
cercetărilor este tot mai mare; întrucât 
existența și transparența datelor, 
eșantionarea și testările sunt esențiale 
pentru o cercetare de înaltă calitate în 
favoarea unei reglementări 
corespunzătoare;

D. întrucât sunt încă în derulare analize 
amănunțite, iar nevoia continuării 
cercetărilor este tot mai mare; întrucât 
existența și transparența datelor, 
eșantionarea și testările sunt esențiale 
pentru o cercetare de înaltă calitate în 
favoarea unei reglementări care va proteja 
sănătatea publică și mediul;

Or. en

Amendamentul 34
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în trecut, estimările privind 
resursele de biocombustibili fosili 
neconvenționali de pe teritoriul UE au 
trebuit ajustate deja de mai multe ori în 
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sens descendent;

Or. de

Amendamentul 35
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru mediu; 
întrucât este esențial să se aplice principiul 
precauției pentru orice exploatare viitoare 
a resurselor în Europa pentru a limita 
aceste riscuri printr-o cercetare continuă,
o gestionare, reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 
de explorare și exploatare,

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru 
sănătatea umană și mediu, inclusiv cele 
generate de schimbările climatice; întrucât 
este esențial să se aplice principiul 
precauției pentru orice decizie viitoare cu 
privire la exploatarea resurselor de 
combustibili fosili în Europa, luând în 
considerare posibilele efecte din toate 
fazele procesului de explorare și 
exploatare,

Or. en

Amendamentul 36
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru mediu; 
întrucât este esențial să se aplice principiul 
precauției pentru orice exploatare viitoare a 
resurselor în Europa pentru a limita aceste 
riscuri printr-o cercetare continuă, o 
gestionare, reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru 
sănătatea umană și pentru mediu; întrucât 
este esențial să se aplice principiul 
prevenirii și principiul precauției pentru 
orice exploatare viitoare a combustibililor 
fosili în Europa pentru explorare sau
exploatare, 
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de explorare și exploatare,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru mediu; 
întrucât este esențial să se aplice principiul 
precauției pentru orice exploatare viitoare a 
resurselor în Europa pentru a limita aceste 
riscuri printr-o cercetare continuă, o 
gestionare, reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 
de explorare și exploatare,

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor ar 
putea presupune riscuri potențiale pentru 
mediu; întrucât este esențial să se aplice 
principiul precauției pentru orice 
exploatare viitoare a resurselor în Europa, 
limitând la maximum aceste riscuri printr-
o cercetare continuă, o gestionare, 
reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 
de explorare și exploatare,

Or. en

Amendamentul 38
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru mediu; 
întrucât este esențial să se aplice principiul 
precauției pentru orice exploatare viitoare a 
resurselor în Europa pentru a limita aceste 
riscuri printr-o cercetare continuă, o 
gestionare, reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 

E. întrucât orice tip de extracție a 
combustibililor fosili și a mineralelor 
presupune riscuri potențiale pentru mediu; 
întrucât este esențial să se aplice principiul 
precauției și, dacă este necesar, principiul 
„poluatorul plătește”, pentru orice 
exploatare viitoare a resurselor în Europa 
pentru a limita aceste riscuri printr-o 
cercetare continuă, o gestionare, 
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de explorare și exploatare; reglementare și monitorizare 
corespunzătoare în toate fazele procesului 
de explorare și exploatare;

Or. fr

Amendamentul 39
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât state membre ale UE, precum 
Franța și Bulgaria, au instituit deja un 
moratoriu privind extracția de gaze de șist 
ca urmare a unor preocupări legate de 
mediu și de sănătatea publică;

Or. en

Amendamentul 40
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât proiectele de exploatare a 
gazelor de șist nu sunt, în general, supuse 
unei evaluări a impactului asupra 
mediului, în pofida riscurilor la adresa 
mediului ale acestor proiecte;

Or. en

Amendamentul 41
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât UE are rolul de a asigura un 
nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane în toate politicile și activitățile 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 42
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât numeroase guverne din 
Europa, cum ar fi guvernele Franței, al 
Bulgariei, al landului Renania de Nord-
Westfalia din Germania, cele ale 
cantoanelor Fribourg și Vaud din Elveția, 
precum și o serie de state din SUA 
(Carolina de Nord, New York, New Jersey 
și Vermont și peste 100 de administrații 
locale) și alte țări din întreaga lume 
(Africa de Sud, Quebec în Canada, New 
South Wales în Australia) au instituit o 
interdicție sau un moratoriu cu privire la 
utilizarea fracturării hidraulice pentru 
extracția de petrol și de gaze de șist sau 
din alte formațiuni compacte;

Or. en

Amendamentul 43
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât o serie de state membre, 
precum Republica Cehă, România și 
Germania, au în vedere în prezent un 
moratoriu privind explorarea și extracția 
de petrol și de gaze de șist sau din alte 
formațiuni compacte;

Or. en

Amendamentul 44
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât mai multe state membre, 
precum și alte țări din întreaga lume și o 
serie de state ale SUA au instituit sau au 
în vedere instituirea unei interdicții sau a 
unui moratoriu privind utilizarea 
fracturării hidraulice pentru extracția de 
petrol și de gaze de șist sau din alte 
formațiuni compacte;

Or. en

Amendamentul 45
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
nu obligă operatorii să încheie asigurări 
adecvate, având în vedere costurile 
ridicate asociate accidentelor din 



AM\903038RO.doc 23/80 PE489.634v01-00

RO

industriile extractive;

Or. en

Amendamentul 46
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, fără a aduce atingere 
prerogativei exclusive a statelor membre de 
a exploata resursele energetice proprii, 
orice exploatare de CFN ar trebui să 
garanteze condiții egale și echitabile în 
întreaga Uniune, în deplină conformitate cu 
legislația UE în domeniul protecției 
mediului;

1. subliniază că, fără a aduce atingere 
prerogativei exclusive a statelor membre de 
a exploata resursele energetice proprii, 
orice exploatare de CFN ar trebui să 
garanteze condiții egale și echitabile în 
întreaga Uniune, în deplină conformitate cu 
legislația UE în domeniul siguranței și 
protecției mediului;

Or. pl

Amendamentul 47
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că o analiză detaliată a 
cadrului de reglementare al UE privind 
explorarea și exploatarea de CFN este 
necesară înainte de adoptarea unor 
măsuri suplimentare în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 48
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. îndeamnă statele membre să nu 
permită continuarea activităților legate de 
gazele de șist, șisturile bituminoase și 
gazul metan din zăcămintele de cărbune, 
având în vedere riscurile grave la adresa 
mediului și a sănătății pe care le 
presupune tehnica fracturării hidraulice, 
folosită în extracția gazelor de șist;

Or. en

Amendamentul 49
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită statelor membre, având în 
vedere riscurile grave la adresa mediului 
și a sănătății pe care le presupune tehnica 
fracturării hidraulice, folosită în extracția 
gazelor de șist, să ia în considerare o 
interdicție a utilizării fracturării 
hidraulice și un moratoriu privind 
extracția de petrol și de gaze de șist sau 
din alte formațiuni compacte până când 
vor fi aplicate alte tehnici mai puțin 
riscante;

Or. en

Amendamentul 50
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că Comisia Europeană nu a 
formulat încă un concluzie cu privire la 
gradul de acoperire prin actualul cadru 
de reglementare al UE a riscurilor 
asociate fracturării hidraulice și, prin 
urmare, realizează în prezent următoarele 
studii:
– studiul DG ENVI pentru identificarea 
riscurilor și caracterul adecvat al
legislației și al standardelor actuale;
– studiul DG CLIMA privind emisiile de 
gaze cu efect de seră provenite din 
exploatarea gazelor de șist;
– studiul JRC asupra posibilității de a 
considera recomandabile pentru 
operațiunile legate de gazele de șist 
scenariile de expunere prevăzute de 
REACH pentru un set de substanțe 
utilizate în general în fluidele de 
fracturare;
– studiul JRC privind posibilele efecte 
cumulative potențiale asupra utilizării 
apei și a terenurilor;
– studiul JRC privind efectele gazelor de 
șist asupra piețelor energetice ale UE;

Or. en

Amendamentul 51
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că, la finalizarea acestor 
studii de către Comisie, deputații în 
Parlamentul European ar trebui să revină 
asupra problemei legate de fracturarea 
hidraulică; îndeamnă statele membre care 
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vor continua activitățile legate de gazele 
de șist să ia toate măsurile de precauție 
până la terminarea acestor studii;

Or. en

Amendamentul 52
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de unele studii, amplu 
contestate, care susțin că emisiile de GES 
provenite din exploatarea gazelor de șist 
nu pot fi, pe termen scurt, mai scăzute 
decât cele provenite din exploatarea 
cărbunelui; subliniază totuși opinia 
necontestată că atât gazele convenționale, 
cât și cele neconvenționale asigură, pe 
termen lung, un avantaj ecologic evident 
față de cărbune, care este în continuare o 
sursă importantă de energie în unele țări 
ale UE; în acest context, consideră gazele 
de șist ca fiind un valoros „combustibil de 
tranziție” în direcția unei energii bazate 
pe surse regenerabile, pe care s-a angajat 
UE;

Or. en

Amendamentul 53
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. recunoaște totuși că operațiunile 
legate de gazele neconvenționale vor avea 
un impact asupra emisiilor de GES și 



AM\903038RO.doc 27/80 PE489.634v01-00

RO

trebuie abordate prin adoptarea celor mai 
bune tehnici disponibile, contribuind la 
reducerea emisiilor pe parcursul 
întregului ciclu de viață al procesului 
legat de gazele de șist, precum și, 
îndeosebi, la reducerea drastică a 
emisiilor fugitive de gaze în procesul de 
ventilare a puțului și de ardere;

Or. en

Amendamentul 54
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază faptul că utilizarea totală a 
resurselor de carbon descoperite în 
prezent ar fi deja pe deplin incompatibilă 
cu menținerea schimbărilor climatice în 
limite de siguranță și, prin urmare, 
consideră că CFN sunt supraevaluate și 
prezintă o nesiguranță semnificativă 
pentru investiții, întrucât nu va fi posibilă 
exploatarea acestora;

Or. en

Amendamentul 55
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. ia act de faptul că explorarea și 
producția de gaze naturale în Europa este 
deja printre procesele cele mai puternic 
reglementate din lume; constată, de 
asemenea, că un studiu recent comandat 
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de DG Energie a confirmat faptul că 
actualul cadru de reglementare al UE este 
adecvat pentru activitățile timpurii de 
explorare (foraj seismic / de explorare); 
recunoaște importanța punerii în aplicare 
efective la nivel național a 
reglementărilor existente, ca o modalitate 
esențială de reducere a riscurilor în toate 
operațiunile de extracție a gazelor;

Or. en

Amendamentul 56
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată
pe baza cadrului de reglementare și să se ia 
măsuri de îmbunătățire, dacă este necesar;

2. consideră că fracturarea hidraulică și 
CFN trebuie să facă obiectul unei 
evaluări aprofundate a impactului asupra 
sănătății umane și a mediului pe baza 
cadrului de reglementare și să se ia măsuri 
de îmbunătățire, dacă este necesar, în 
conformitate cu principiile prevăzute de 
tratat;

Or. en

Amendamentul 57
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată 
pe baza cadrului de reglementare și să se ia 
măsuri de îmbunătățire, dacă este necesar;

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată 
pe baza cadrului de reglementare, imediat 
după finalizarea studiilor de către 
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Comisie, și să se ia măsuri de îmbunătățire, 
dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 58
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată
pe baza cadrului de reglementare și să se ia 
măsuri de îmbunătățire, dacă este necesar;

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată 
pe baza cadrului de reglementare și să se ia 
măsuri de îmbunătățire, dacă este necesar, 
în legătură cu exploatarea în scopuri 
comercială la scară mare;

Or. en

Amendamentul 59
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că, dat fiind caracterul de 
noutate pentru publicul larg al CFN, ar 
trebui să se efectueze o evaluare detaliată 
pe baza cadrului de reglementare și să se ia
măsuri de îmbunătățire, dacă este necesar;

2. invită Comisia, dat fiind caracterul de 
noutate și amploarea fără precedent a 
tehnicilor utilizate pentru explorarea și 
exploatarea CFN, să efectueze evaluarea 
detaliată a cadrului european de 
reglementare pentru protecția sănătății și
a mediului și să propună modificările 
necesare și măsuri specifice, până la 
30 iunie 2013;

Or. fr
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Amendamentul 60
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită includerea proiectelor care 
presupun fracturarea hidraulică în 
anexa I la Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 61
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, potrivit opiniilor celor 
mai mulți experți, riscurile inerente ale 
extracției de CFN, majoritatea dintre ele 
fiind obișnuite în cazul extracției de 
combustibili fosili convenționali, ar putea 
fi limitate prin măsuri preventive, inclusiv 
prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea de 
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente;

3. deși unele dintre riscurile inerente ale 
extracției de CFN sunt parțial obișnuite în 
cazul extracției de combustibili fosili 
convenționali și ar putea fi limitate prin 
măsuri preventive, inclusiv prin 
planificarea și testarea corespunzătoare, 
prin utilizarea de tehnologii noi și a 
bunelor practici, precum și prin colectarea 
de date, monitorizarea și raportarea 
permanente, consideră că este necesar, ca 
efort minim, să se solicite măsurarea 
nivelurilor de referință a gazului metan și 
a substanțelor chimice produse natural în 
apa din straturile acvifere, precum și 
nivelurile actuale ale calității aerului la 
posibilele situri de forare, înainte de 
începerea unei noi operațiuni de 
fracturare hidraulică sau a altor 
operațiuni de explorare sau extracție de 
CFN;

Or. en
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Amendamentul 62
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, potrivit opiniilor celor 
mai mulți experți, riscurile inerente ale 
extracției de CFN, majoritatea dintre ele 
fiind obișnuite în cazul extracției de 
combustibili fosili convenționali, ar putea 
fi limitate prin măsuri preventive, inclusiv 
prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea de 
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente;

3. subliniază că, asemenea extracției de 
combustibili fosili convenționali, extracția 
de CFN prezintă riscuri inerente; aceste 
riscuri nu ar trebui să fie subestimate și 
trebuie să fie limitate prin măsuri 
preventive, inclusiv prin planificarea și 
testarea corespunzătoare, prin utilizarea de 
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente, într-un cadru de 
reglementare robust;

Or. en

Amendamentul 63
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, potrivit opiniilor celor 
mai mulți experți, riscurile inerente ale 
extracției de CFN, majoritatea dintre ele 
fiind obișnuite în cazul extracției de 
combustibili fosili convenționali, ar putea 
fi limitate prin măsuri preventive, inclusiv 
prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea de 
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente;

3. subliniază că unele dintre riscurile 
inerente ale extracției de CFN sunt 
obișnuite în cazul extracției de combustibili 
fosili convenționali, și ar trebui să fie 
abordate, inclusiv prin măsuri preventive, 
inclusiv prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea de 
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente;

Or. en
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Amendamentul 64
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, potrivit opiniilor celor mai 
mulți experți, riscurile inerente ale 
extracției de CFN, majoritatea dintre ele 
fiind obișnuite în cazul extracției de 
combustibili fosili convenționali, ar putea 
fi limitate prin măsuri preventive, inclusiv 
prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea de
tehnologii noi și a bunelor practici, precum 
și prin colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente;

3. subliniază că, potrivit opiniilor celor mai 
mulți experți, riscurile inerente ale 
extracției de CFN, majoritatea dintre ele 
fiind obișnuite în cazul extracției de 
combustibili fosili convenționali, ar putea 
fi limitate prin măsuri preventive, inclusiv 
prin planificarea și testarea 
corespunzătoare, prin utilizarea celor mai 
bune tehnologii noi disponibile – în 
funcție de disponibilitatea în industrie – și 
a bunelor practici, precum și prin 
colectarea de date, monitorizarea și 
raportarea permanente, precum și o 
implicare periodică a producătorului 
echipamentului original, pentru a garanta 
că siguranța critică și echipamentele de 
protecție a mediului continuă să 
funcționeze cu maximă eficiență în 
vederea îndeplinirii standardelor de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 65
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută evaluarea preliminară a Comisiei 
cu privire la cadrul juridic comunitar în 
materie de mediu aplicabil CFN; îndeamnă 
Comisia să-și exercite competențele în 
vederea asigurării unei transpuneri și 
aplicări corespunzătoare în toate statele 

4. salută evaluarea preliminară a Comisiei 
cu privire la cadrul juridic comunitar în 
materie de mediu, aplicabil fracturării 
hidraulice; îndeamnă Comisia să-și 
exercite competențele în vederea asigurării 
unei transpuneri și aplicări corespunzătoare 
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membre a principalelor acte legislative ale 
UE în materie de mediu;

în toate statele membre a principalelor acte 
legislative ale UE în materie de mediu, și 
să elaboreze fără întârziere orientări cu 
privire la stabilirea datelor de referință 
pentru monitorizarea apei necesare 
pentru evaluarea impactului asupra 
mediului a explorării și a extracției de 
gaze de șist, precum și a criteriilor care 
trebuie utilizate pentru a evalua impactul 
fracturării hidraulice a rezervoarelor de 
ape subterane în diferite formațiuni 
geologice, inclusiv scurgerea potențială și 
impactul cumulativ;

Or. en

Amendamentul 66
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută evaluarea preliminară a Comisiei 
cu privire la cadrul juridic comunitar în 
materie de mediu aplicabil CFN; îndeamnă 
Comisia să-și exercite competențele în 
vederea asigurării unei transpuneri și 
aplicări corespunzătoare în toate statele 
membre a principalelor acte legislative ale 
UE în materie de mediu;

4. ia act de evaluarea preliminară a 
Comisiei cu privire la cadrul juridic 
comunitar în materie de mediu, aplicabil 
fracturării hidraulice; îndeamnă Comisia 
să-și exercite competențele în vederea 
asigurării unei transpuneri și aplicări 
corespunzătoare în toate statele membre a 
principalelor acte legislative ale UE în 
materie de mediu;

Or. en

Amendamentul 67
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să introducă un cadru 
de gestionare a riscurilor la nivelul UE 
pentru explorarea sau extracția 
combustibililor fosili neconvenționali, cu 
scopul de asigura că dispozițiile 
armonizate pentru protecția sănătății 
umane și a mediului se aplică în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 68
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. constată că gazul metan este unul din 
principalele gaze cu efect de seră, ale 
cărui emisii trebuie să fie contabilizate 
integral în temeiul Directivei 2003/87 
(ETS) sau al Deciziei 406/2009 (Decizia 
privind partajarea eforturilor);

Or. en

Amendamentul 69
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune Comisiei, în cooperare cu 
statele membre și cu autoritățile de 
reglementare competente, să introducă o 
monitorizare permanentă a evoluțiilor în 
acest domeniu și să ia măsurile necesare în 

5. propune Comisiei, în cooperare cu 
statele membre și cu autoritățile de 
reglementare competente, să introducă o 
monitorizare permanentă a evoluțiilor în 
acest domeniu și să ia măsurile necesare 
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cadrul revizuirii legislației UE privind 
mediul;

pentru completarea și consolidarea
legislației UE existente privind mediul;

Or. en

Amendamentul 70
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să evalueze necesitatea 
introducerii unei evaluări obligatorii a 
impactului asupra mediului pentru 
operațiunile de foraj;

Or. en

Amendamentul 71
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că o reglementare 
corespunzătoare a activităților de explorare 
și extracție a CFN depinde în ultimă 
instanță de competența și de resursele de 
care dispun autoritățile naționale 
competente; solicită așadar statelor 
membre să asigure programe adecvate de 
formare și de schimburi internaționale 
pentru personalul autorităților naționale 
competente și să creeze o platformă de 
coordonare care să supravegheze 
responsabilitățile diferitelor autorități 
competente în materie de CFN;

6. subliniază că o reglementare 
corespunzătoare a activităților de explorare 
și extracție a CFN depinde în ultimă 
instanță de competența și de resursele de 
care dispun autoritățile naționale 
competente; solicită, așadar, statelor 
membre să asigure respectarea deplină a 
legislației UE existente, capacități tehnice 
și umane suficiente pentru urmărirea, 
controlul și punerea în aplicare a 
activităților permise, inclusiv programe 
adecvate de formare pentru personalul 
autorităților naționale competente și să 
creeze o platformă de coordonare care să 
supravegheze responsabilitățile diferitelor 
autorități competente în materie de CFN;
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Or. en

Amendamentul 72
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că o reglementare 
corespunzătoare a activităților de explorare 
și extracție a CFN depinde în ultimă 
instanță de competența și de resursele de 
care dispun autoritățile naționale 
competente; solicită așadar statelor 
membre să asigure programe adecvate de 
formare și de schimburi internaționale 
pentru personalul autorităților naționale 
competente și să creeze o platformă de 
coordonare care să supravegheze 
responsabilitățile diferitelor autorități 
competente în materie de CFN;

6. subliniază că o reglementare 
corespunzătoare a activităților de explorare 
și extracție a CFN – în deplină 
conformitate cu legislația UE existentă –
depinde în ultimă instanță de competența și 
de resursele de care dispun autoritățile 
naționale competente; solicită, așadar,
statelor membre să asigure capacități 
tehnice și umane suficiente pentru 
urmărirea, controlul și punerea în 
aplicare a activităților permise, inclusiv 
programe adecvate de formare pentru 
personalul autorităților naționale 
competente;

Or. en

Amendamentul 73
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că o reglementare 
corespunzătoare a activităților de 
explorare și extracție a CFN depinde în 
ultimă instanță de competența și de 
resursele de care dispun autoritățile 
naționale competente; solicită așadar 
statelor membre să asigure programe 
adecvate de formare și de schimburi 
internaționale pentru personalul 
autorităților naționale competente și să 

6. subliniază că eficacitatea reglementării 
activităților de explorare și extracție a CFN 
depinde în ultimă instanță de voința și de 
resursele de care dispun autoritățile 
naționale competente; solicită, așadar,
statelor membre să asigure programe 
adecvate de formare și de schimburi 
internaționale pentru personalul 
autorităților naționale competente și să 
creeze o platformă de coordonare care să 
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creeze o platformă de coordonare care să 
supravegheze responsabilitățile diferitelor 
autorități competente în materie de CFN;

supravegheze responsabilitățile diferitelor 
autorități competente în materie de CFN;

Or. en

Amendamentul 74
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să introducă o 
propunere legislativă cu privire la 
activitățile de extracție a gazelor de șist și 
a petrolului de șist;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă importanța acțiunilor întreprinse 
de instituții reputate, îndeosebi Agenția 
Internațională a Energiei (AIE), în vederea 
elaborării documentului de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile 
(Best Available Techniques BAT) în 
domeniul fracturării hidraulice; solicită 
Comisiei să coopereze în acest sens cu 
statele membre, cu AIE și cu asociațiile 
industriale;

7. remarcă importanța acțiunilor întreprinse 
de instituții reputate, îndeosebi Agenția 
Internațională a Energiei (AIE), în vederea 
elaborării unor orientări privind cele mai 
bune practici în domeniul gazelor 
neconvenționale și al fracturării 
hidraulice;

Or. en
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Amendamentul 76
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă importanța acțiunilor întreprinse 
de instituții reputate, îndeosebi Agenția 
Internațională a Energiei (AIE), în vederea 
elaborării documentului de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile 
(Best Available Techniques –BAT) în 
domeniul fracturării hidraulice; solicită 
Comisiei să coopereze în acest sens cu 
statele membre, cu AIE și cu asociațiile 
industriale;

7. remarcă importanța acțiunilor întreprinse 
de instituții reputate, îndeosebi Agenția 
Internațională a Energiei (AIE), în vederea 
elaborării documentului de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile 
(Best Available Techniques –BAT) în 
domeniul fracturării hidraulice; solicită 
Comisiei să coopereze în acest sens cu 
statele membre, cu AIE, organismele de 
mediu și cu asociațiile industriale;

Or. de

Amendamentul 77
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită elaborarea de către Biroul 
European pentru Prevenirea și Controlul 
Integrat al Poluării (EIPPCB) a unui set 
clar și obligatoriu de documente de 
referință privind BAT europene (BREF) 
pentru operatorii care utilizează tehnica 
de fracturare;

Or. en

Amendamentul 78
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 – paragraful 1a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța stabilirii unui 
set de standarde de referință privind cele 
mai bune tehnici disponibile pentru 
operatorii care utilizează tehnica de 
fracturare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să includă extracția de 
gaze de șist în Directiva privind emisiile 
industriale, precum și cerințe privind cele 
mai bune tehnici disponibile, alături de 
cerințele de tratare a deșeurilor în temeiul 
Directivei privind deșeurile miniere;

Or. en

Amendamentul 80
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită autorităților naționale să 
revizuiască reglementările naționale 
existente în materie de construcție a 
sondelor de combustibili fosili 
convenționali și să actualizeze dispozițiile 
referitoare la particularitățile extracției de 
CFN;

8. solicită acelor autorități naționale care 
au autorizat explorarea de CFN să 
revizuiască reglementările naționale 
existente în materie de construcție a 
sondelor de combustibili fosili 
convenționali și să actualizeze dispozițiile 
referitoare la particularitățile extracției de 
CFN;
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Or. en

Amendamentul 81
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a intervențiilor în 
caz de accidente; salută progresele 
înregistrate de acest sector în stabilirea 
unor standarde ridicate în materie de 
siguranță și de mediu; subliniază 
importanța monitorizării conformității 
sectorului prin inspecții periodice efectuate 
de specialiști instruiți;

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a prevenirii și a
intervențiilor eficiente în caz de 
neconcordanțe, defecțiuni și accidente; 
salută progresele înregistrate de acest 
sector în stabilirea unor standarde ridicate 
în materie de siguranță și de mediu; 
subliniază importanța monitorizării 
conformității sectorului prin inspecții 
periodice efectuate de specialiști instruiți;

Or. pl

Amendamentul 82
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a intervențiilor în 
caz de accidente; salută progresele 
înregistrate de acest sector în stabilirea 
unor standarde ridicate în materie de 
siguranță și de mediu; subliniază 
importanța monitorizării conformității 
sectorului prin inspecții periodice efectuate 
de specialiști instruiți;

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a prevenirii 
accidentelor și a intervențiilor în caz de 
accidente și invită statele membre să 
solicite operatorilor suficiente garanții 
financiare obligatorii de acoperire a 
răspunderii civile și de protecție a 
mediului, pentru a reacționa la orice fel 
de accidente sau efecte negative 
involuntare, în toate etapele explorării, 
exploatării și demontării; salută progresele 
înregistrate de acest sector în stabilirea 
unor standarde ridicate în materie de 
siguranță și de mediu, dar constată că 
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există în continuare preocupări puternice 
cu privire la caracterul adecvat al unor 
astfel de standarde; subliniază importanța 
monitorizării conformității sectorului prin 
inspecții periodice efectuate de specialiști 
instruiți și independenți;

Or. en

Amendamentul 83
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a intervențiilor în 
caz de accidente; salută progresele 
înregistrate de acest sector în stabilirea 
unor standarde ridicate în materie de 
siguranță și de mediu; subliniază 
importanța monitorizării conformității 
sectorului prin inspecții periodice efectuate 
de specialiști instruiți;

9. recunoaște faptul că industria poartă 
răspunderea principală a prevenirii 
accidentelor și, dacă este necesar, a
intervențiilor în caz de accidente; salută 
progresele înregistrate de acest sector în 
stabilirea unor standarde ridicate în materie 
de siguranță și de mediu; subliniază 
importanța monitorizării conformității 
sectorului prin inspecții periodice efectuate 
de specialiști instruiți; în caz de poluare a 
mediului, trebuie aplicat principiul 
„poluatorul plătește”;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. propune Comisiei să introducă 
oportunități de finanțare a proiectelor de 
cercetare în domeniul tehnologiilor CFN 
cu impact pozitiv asupra mediului în 

10. propune întreprinderilor energetice 
active în domeniul extracției de CFN să 
investească în activitatea de cercetare 
pentru îmbunătățirea capacității de 
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cadrul programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) ale UE, cum ar fi 
Orizont 2020 și Planul strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET); îndeamnă instituțiile academice și 
întreprinderile din UE să colaboreze în 
vederea elaborării de programe de C&D, 
care să contribuie la sporirea gradului de 
siguranță în operațiunile de explorare și 
producție (E&P);

protecție a mediului a tehnologiilor de 
valorificare a CFN; îndeamnă instituțiile 
academice și întreprinderile din UE să 
colaboreze în vederea elaborării de 
programe de C&D, care să contribuie la 
sporirea gradului de înțelegere cu privire 
la siguranța și riscurile în operațiunile de 
explorare și producție (E&P) de CFN;

Or. en

Amendamentul 85
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să recunoască nevoia 
și necesitatea de a concepe și aplica 
instrumente de finanțare din partea UE 
pentru C&D, precum Orizont 2020 și 
SET, pentru a face față cerințelor 
cercetării avansate privind tehnologiile de 
protecție a mediului în domeniul CFN;

Or. en

Amendamentul 86
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. își reiterează apelul către Comisie și 
către statele membre, formulat în 
Rezoluția sa din 15 martie 2012 
referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
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emisii scăzute de carbon până în 2050, de 
a solicita insistent punerea în aplicare 
mai rapidă a acordului G-20 cu privire la
eliminarea subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; consideră că 
explorarea și exploatarea surselor de 
combustibili fosili, inclusiv din surse 
neconvenționale, nu trebuie să fie 
subvenționată din fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 87
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește angajamentul G-20 de a 
elimina treptat subvențiile pentru 
combustibilii fosili; conchide, prin 
urmare, că explorarea și exploatarea 
surselor de combustibili fosili, inclusiv din 
surse neconvenționale, nu trebuie să fie 
subvenționată din fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 88
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că acordurile reciproce de 
nedivulgare cu privire la daunele aduse 
mediului, sănătății umane și a animalelor, 
care au fost practicate între proprietarii 
de terenuri din vecinătatea puțurilor de 
gaze de șist și operatorii de gaze de șist din 
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SUA, nu sunt în concordanță cu 
obligațiile Uniunii și ale statelor membre 
prevăzute de Convenția de la Aarhus, de 
Directiva privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu (2003/04/CE) și 
de Directiva privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător;

Or. en

Amendamentul 89
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște că tipurile de roci prezente 
în fiecare regiune determină modelul și 
metoda de extracție; solicită impunerea 
unei autorizări prealabile analizei
geologice a structurii de adâncime și de 
suprafață a unui potențial zăcământ de gaze 
de șist, inclusiv prezentarea de rapoarte cu 
privire la orice activități extractive 
anterioare sau curente din regiune;

11. recunoaște că tipurile de roci prezente 
în fiecare regiune determină modelul și 
metoda de extracție; solicită impunerea 
unei analize de referință a apelor 
subterane și a unei analize geologice a 
structurii de adâncime și de suprafață a 
unui potențial zăcământ de gaze de șist 
înainte de autorizare, inclusiv prezentarea 
de rapoarte cu privire la orice activități 
extractive anterioare sau curente din 
regiune;

Or. en

Amendamentul 90
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea unor studii 
științifice cu privire la poluarea aerului și 
impactul contaminării apei asupra 
sănătății umane pe termen lung legate de 
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fracturare;

Or. en

Amendamentul 91
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să asigure 
introducerea efectivă în legislațiile 
naționale a prevederilor referitoare la 
evaluarea impactului activităților de 
exploatare minieră asupra mediului; 
subliniază, în același timp, faptul că 
fiecare evaluare a impactului trebuie 
realizată printr-un proces deschis și 
transparent;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru a se asigura că dispozițiile 
Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului reglementează în mod 
adecvat caracteristicile explorării și 
extracției gazelor de șist, ale petrolului de 
șist și ale gazului metan din zăcămintele 
de cărbune; insistă asupra faptului că 
evaluarea prealabilă a impactului asupra 
mediului include impactul întregului ciclu 
de viață asupra calității aerului, a calității 
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solului, a calității apei, a stabilității 
geologice, a utilizării terenurilor și a 
poluării fonice;

Or. en

Amendamentul 93
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată că există un risc de șocuri 
seismice, astfel cum a fost demonstrat de 
explorarea gazelor de șist în nord-vestul 
Angliei; sprijină recomandările raportului 
comandat de Guvernul Regatului Unit ca 
operatorii să fie obligați să respecte 
anumite standarde seismice și 
microseismice;

Or. en

Amendamentul 94
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește faptul că durabilitatea 
gazelor de șist nu a fost dovedită încă; 
invită Comisia și statele membre să 
evalueze temeinic emisiile de gaze cu efect 
de seră pe parcursul întregului proces de 
extracție și de producție, pentru a 
demonstra impactul nedăunător mediului 
al acestora;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită Comisia să includă fracturarea 
hidraulică în anexa III la Directiva 
privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător și să solicite securitate sau 
asigurare financiară obligatorie în cazul 
unor daune aduse mediului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. consideră, în contextul răspunderii, 
că este adecvată inversarea sarcinii probei 
pentru operatorii de gaze de șist, în cazul 
în care, având în vedere natura 
perturbării și efectele sale negative, alte 
eventuale cauze și oricare alte 
circumstanțe, preponderența 
probabilităților indică faptul că operatorii 
de gaze de șist au fost cauza daunelor 
aduse mediului;

Or. en

Amendamentul 97
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 11d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru a include în mod explicit fluidele 
de fracturare ca „deșeuri periculoase” în 
cadrul anexei III la Directiva europeană 
privind deșeurile (2008/98/CE);

Or. en

Amendamentul 98
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; subliniază totuși faptul că aceste 
cantități nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul 
altor activități industriale; evidențiază 
nevoia planificării anticipate a alimentării 
cu apă, bazate pe hidrologia locală;

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; evidențiază nevoia planificării 
anticipate a alimentării cu apă, bazate pe 
hidrologia locală, luând în considerare alți 
utilizatori de apă concurenți, pentru a 
furniza informații utile în evaluarea 
integrată a impactului asupra mediului și 
a sănătății;

Or. en

Amendamentul 99
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Kriton Arsenis, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă 
relativ mari; subliniază totuși faptul că
aceste cantități nu sunt chiar atât de 
consistente comparativ cu cele necesare în

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă 
semnificativ de mari; recunoaște că 
cerințele de apă în extracția de gaze de șist 
ar putea determina tensiuni considerabile 
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cadrul altor activități industriale; 
evidențiază nevoia planificării anticipate a 
alimentării cu apă, bazate pe hidrologia 
locală;

în legătură cu sursele de apă la nivel 
local, având în vedere că astfel de tensiuni 
există deja în jurul resurselor de apă în 
multe părți ale Europei; evidențiază 
nevoia planificării anticipate a alimentării 
cu apă, bazate pe hidrologia locală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; subliniază totuși faptul că aceste 
cantități nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul 
altor activități industriale; evidențiază 
nevoia planificării anticipate a alimentării 
cu apă, bazate pe hidrologia locală;

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; evidențiază nevoia planificării 
anticipate a alimentării cu apă, bazate pe 
hidrologia locală;

Or. en

Amendamentul 101
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; subliniază totuși faptul că aceste 
cantități nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul altor 
activități industriale; evidențiază nevoia 
planificării anticipate a alimentării cu apă, 
bazate pe hidrologia locală;

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; subliniază totuși faptul că aceste 
cantități nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul altor 
activități industriale și a multor altor 
metode de producere a energiei (precum 
cele bazate pe cărbune, biocombustibili 



PE489.634v01-00 50/80 AM\903038RO.doc

RO

sau energie nucleară); evidențiază nevoia 
planificării anticipate a alimentării cu apă, 
bazate în fiecare caz pe hidrologia locală;

Or. en

Amendamentul 102
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă 
relativ mari; subliniază totuși faptul că 
aceste cantități nu sunt chiar atât de 
consistente comparativ cu cele necesare în 
cadrul altor activități industriale;
evidențiază nevoia planificării anticipate a 
alimentării cu apă, bazate pe hidrologia 
locală;

12. este preocupat de consecințele 
utilizării unor cantități mari de apă 
pentru fracturarea hidraulică, îndeosebi în 
ceea ce privește conflictele de utilizare 
care ar putea rezulta, consecințele 
transportului și al stocării apelor 
reziduale care nu sunt reutilizate, precum 
și capacitatea insuficientă de tratare a 
acestor ape; evidențiază nevoia planificării 
anticipate a alimentării cu apă, bazate pe 
hidrologia locală, ținând cont de aceste 
caracteristici, precum și de sistemele de 
epurare a apelor reziduale;

Or. fr

Amendamentul 103
Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia 
Hibner, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari; subliniază totuși faptul că aceste 
cantități nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul altor 

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă relativ 
mari, dar subliniază că aceste cantități nu 
sunt chiar atât de consistente comparativ cu 
cele necesare în cadrul altor activități 
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activități industriale; evidențiază nevoia 
planificării anticipate a alimentării cu apă, 
bazate pe hidrologia locală;

industriale și că apa utilizată în stimularea 
fracturării se compară în mod favorabil 
cantităților de apă utilizate pentru a 
produce alte forme de energie, cum ar fi 
energia nucleară, solară și cea pe bază de 
cărbune și biomasă; evidențiază nevoia 
planificării anticipate a alimentării cu apă, 
bazate pe hidrologia locală;

Or. en

Amendamentul 104
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă 
relativ mari; subliniază totuși faptul că 
aceste cantități nu sunt chiar atât de 
consistente comparativ cu cele necesare în 
cadrul altor activități industriale; 
evidențiază nevoia planificării anticipate a 
alimentării cu apă, bazate pe hidrologia 
locală;

12. recunoaște faptul că fracturarea 
hidraulică presupune cantități de apă mari; 
subliniază totuși faptul că aceste cantități 
nu sunt chiar atât de consistente 
comparativ cu cele necesare în cadrul altor 
activități industriale; evidențiază nevoia 
unor reflecții strategice cu privire la 
resursele și necesitățile de apă ale 
cetățenilor și ale diverșilor actori 
economici locali, precum și a planificării 
anticipate a alimentării cu apă, bazate pe 
hidrologia locală;

Or. fr

Amendamentul 105
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să se asigure că 
standardele europene de mediu în 
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vigoare, în special cele referitoare la apa 
utilizată în fracturarea hidraulică, sunt pe 
deplin respectate și că orice încălcare este 
sancționată în mod corespunzător;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește faptul că Directiva-cadru 
privind apa prevede ca statele membre să 
pună în aplicare măsurile necesare pentru 
a preveni deteriorarea stării tuturor 
corpurilor de apă subterană, inclusiv din 
surse provenind de la un anumit punct, 
cum ar fi explorarea și extracția 
hidrocarburilor;

Or. en

Amendamentul 107
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ia notă de activitatea de cercetare 
care indică faptul că o distanță de 600 m 
între situl de foraj și straturile acvifere 
oferă siguranță pentru acestea din urmă, 
întrucât se știe că fracturările nu depășesc 
această distanță; constată faptul că în 
majoritatea cazurilor această distanță este 
menținută, întrucât rezervoarele de gaze 
de șist se află de obicei la o adâncime de 
3 km sau chiar mai puțin; subliniază 



AM\903038RO.doc 53/80 PE489.634v01-00

RO

totuși că, dacă această distanță ar fi în 
unele cazuri rare mai mică de 600 m, ar 
trebui utilizate precauții suplimentare;

Or. en

Amendamentul 108
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

eliminat

Or. fr

(Acest amendament urmărește integrarea în punctul următor a ideii cuprinse în prezentul 
punct.)

Amendamentul 109
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea la care are loc fracturarea 
hidraulică, principala preocupare imediată
în ceea ce privește contaminarea apelor 
subterane este legată adesea de integritatea 
puțului; calitatea tubajului și a cimentării, 
inclusiv capacitatea sa de a rezista la 
presiunea ridicată a lichidului injectat și 
la șocurile seismice pe care le generează, 
în plus față de preocuparea legată de 
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eliberarea și deplasarea substanțelor 
chimice periculoase și a substanțelor 
radioactive produse natural către 
rezervoarele de apă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării; subliniază, prin 
urmare, faptul că aceste puțuri trebuie 
monitorizate în mod regulat pe o perioadă 
de timp îndelungată, în timpul producției 
și după încetarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 111
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

13. recunoaște că fracturarea hidraulică 
are loc la o adâncime de 3+km, în timp ce 
straturile acvifere nu există, în general, la 
o adâncime de peste 300 m, iar deasupra 
șisturilor bituminoase există o formațiune 
de roci groasă și impermeabilă, care 
împiedică orice lichid să se deplaseze 
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către suprafață, în direcția straturilor 
acvifere; consideră, prin urmare, că
principala preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

Or. en

Amendamentul 112
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării;

13. consideră că, având în vedere 
adâncimea (peste 3 km) la care are loc 
fracturarea hidraulică, principala 
preocupare în ceea ce privește 
contaminarea apelor subterane este legată 
de integritatea puțului și de calitatea 
tubajului și a cimentării, care ar trebui să 
reziste la cutremurele de magnitudine 
mică;

Or. en

Amendamentul 113
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este de acord cu analiza Comisiei, 
care arată că articolul 11 alineatul (3) 
litera (j) din Directiva-cadru privind apa 
nu permite injectarea apelor de refulare 
pentru eliminarea deșeurilor în 
formațiunile geologice;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este conștient de faptul că, pentru a 
ajunge la gazele de șist și la locul în care 
va avea loc fracturarea hidraulică, trebuie 
să se treacă prin resursele de apă 
potabilă; acest lucru presupune riscuri de 
contaminare a apei potabile;

Or. en

Amendamentul 115
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită interzicerea fracturării 
hidraulice în anumite zone vulnerabile cu 
grad ridicat de risc, de exemplu în zonele 
cu rezerve de apă potabilă protejate prin 
lege și în subsolul acestora, precum și în 
zonele cu exploatări miniere de cărbune,;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că, astfel cum a fost 
demonstrat de Agenția de protecție a 
mediului din SUA (U.S. Environmental 
Protection Agency – EPA) într-un studiu 
amplu cu privire la practicile de stimulare 
a fracturilor și posibilul efect asupra apei 
potabile (în 2004)[1], fracturarea 
hidraulică nu creează căi pentru ca 
lichidele să se deplaseze între formațiuni 
de rocă, afectând alimentarea cu apă; 
așteaptă cu interes rapoartele viitoare ale 
EPA și încurajează Comisia și statele 
membre să facă schimb de cele mai bune 
practici și de experiență cu agenția;

Or. en

Amendamentul 117
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului;

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului; reliefează faptul că 
pentru acest lucru sunt necesare resurse 
umane și competență tehnică 
semnificative, luând în considerare, de 
asemenea, densitatea foarte mare a 
puțurilor pe care o presupun aceste 
operațiuni;

Or. en
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Amendamentul 118
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului;

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului, precum și calitatea 
apelor subterane, în strânsă cooperare cu 
întreprinderile care produc apă potabilă;

Or. en

Amendamentul 119
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului;

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului; ar trebui prezentate 
autorităților competente rapoarte privind 
echiparea puțurilor;

Or. en
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Amendamentul 120
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că pentru o prevenire 
eficientă este necesară o monitorizare 
constantă a respectării stricte a celor mai 
înalte standarde și practici în vigoare în 
domeniul construcției de puțuri de foraj; 
subliniază că atât industria, cât și 
autoritățile competente ar trebui să asigure 
un control regulat al calității tubajului și al 
integrității cimentului;

14. consideră că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită aspectelor privind 
adâncimea la care are loc fracturarea 
hidraulică, integritatea puțurilor și 
calitatea tubajului și a cimentării;
subliniază că pentru o prevenire eficientă 
este necesară o monitorizare constantă a 
respectării stricte a celor mai înalte 
standarde și practici în vigoare în domeniul 
construcției de puțuri de foraj și al 
întreținerii acestora; solicită Comisiei să 
introducă în legislație o obligație ca 
industria și autoritățile competente să 
asigure, pe baza criteriilor comune și în 
toate fazele operațiunilor specifice, un 
control regulat și obligatoriu al calității 
tubajului și al integrității cimentului;

Or. fr

Amendamentul 121
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită instituirea unui acord privind 
repararea daunelor, în temeiul căruia, 
înainte de începerea lucrărilor de forare, 
operatorii să demonstreze că dispun de o 
acoperire corespunzătoare a daunelor 
produse în cadrul activităților proprii și al 
celor subcontractate;
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Or. de

Amendamentul 122
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
modalitatea cea mai ecologică de tratare 
apei de refulare prin reducerea la minimum 
a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
modalitatea cea mai ecologică de tratare a
apei de refulare prin reducerea la minimum 
a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei; respinge injectarea apelor de 
refulare pentru eliminarea deșeurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
modalitatea cea mai ecologică de tratare 
apei de refulare prin reducerea la minimum 
a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
o modalitate ecologică de tratare a apei de 
refulare prin reducerea la minimum a 
cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

Or. en
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Amendamentul 124
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, 
reprezintă modalitatea cea mai ecologică
de tratare apei de refulare prin reducerea la 
minimum a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

16.solicită efectuarea unui schimb de 
bune practici bazate pe tehnologiile cele 
mai avansate, în scopul de a alege 
modalitățile cele mai ecologice de tratare a 
apei de refulare prin reducerea la minimum 
a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
modalitatea cea mai ecologică de tratare 
apei de refulare prin reducerea la 
minimum a cantităților de apă, precum și
a posibilităților de deversare la suprafață și 
a costurilor/traficului/degradării 
drumurilor în cadrul operațiunilor de 
transport pentru tratarea apei;

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis, fie la fața locului sau în afara 
acestuia, cu ajutorul rezervoarelor de 
stocare, reprezintă modalitatea cea mai 
ecologică de tratare a apei de refulare 
pentru a reduce la minimum cererea de 
apă, posibilitățile de deversare la suprafață,
precum și transportul către și dinspre 
locul de forare;

Or. en
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Amendamentul 126
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că reciclarea apei în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă 
modalitatea cea mai ecologică de tratare 
apei de refulare prin reducerea la minimum 
a cantităților de apă, precum și a 
posibilităților de deversare la suprafață și a 
costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

16. solicită ca reciclarea apei să fie 
efectuată, în măsura posibilului, în circuit 
închis la fața locului, cu ajutorul 
rezervoarelor de stocare din oțel, ceea ce
reprezintă modalitatea cea mai ecologică 
de tratare a apei de refulare prin reducerea 
la minimum a cantităților de apă, precum și 
a posibilităților de deversare la suprafață și 
a costurilor/traficului/degradării drumurilor 
în cadrul operațiunilor de transport pentru 
tratarea apei;

Or. fr

Amendamentul 127
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu autoritățile 
competente;

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu autoritățile 
competente; subliniază totuși că 
instalațiile de tratare existente sunt 
echipate deficitar pentru tratarea apelor 
reziduale provenită din fracturarea 
hidraulică și pot evacua substanțe 
poluante în ape curgătoare mari și mici;

Or. en
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Amendamentul 128
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu autoritățile 
competente;

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu autoritățile 
competente; consideră, în acest sens, că 
autoritățile competente ar trebui să 
realizeze o evaluare profundă a tuturor 
instalațiilor relevante de tratare a apei din 
statele membre în cauză;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu autoritățile 
competente;

17. cere aplicarea strictă a normelor 
existente în domeniul tratării apelor 
reziduale și întocmirea obligatorie a unor 
planuri de gestionare a apei de către 
operatori, în colaborare cu întreprinderile 
care produc apă potabilă și autoritățile 
competente;

Or. en

Amendamentul 130
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că ar trebui menținută o 
distanță minimă de siguranță între 
instalațiile de foraj și puțurile de apă 
potabilă;

Or. en

Amendamentul 131
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită autoritățile naționale 
competente care efectuează studii 
geologice să realizeze eșantionări de 
referință din straturile acvifere în zonele 
în care se autorizează extracția gazelor de 
șist pentru a putea evalua dacă posibila 
prezență a metanului în apa potabilă are 
vreo legătură cu activitățile de foraj sau 
dacă au existat înainte de începerea 
forării;

Or. en

Amendamentul 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că declararea conținutului 
chimic al fluidului de fracturare ar trebui
să devină o cerință obligatorie; susține că 
ar trebui să se impună operatorilor 
obligativitatea transparenței totale și a 

18. consideră că declararea conținutului 
chimic al fluidului de fracturare trebuie să 
devină o cerință obligatorie; susține că ar 
trebui să se impună operatorilor 
obligativitatea transparenței totale și a 



AM\903038RO.doc 65/80 PE489.634v01-00

RO

informării complete; informării complete;

Or. en

Amendamentul 133
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că declararea conținutului 
chimic al fluidului de fracturare ar trebui 
să devină o cerință obligatorie; susține că 
ar trebui să se impună operatorilor 
obligativitatea transparenței totale și a 
informării complete;

18. consideră că publicarea de către orice 
operator a informațiilor menționate în 
articolul 119 alineatul (1) și alineatul (2) 
din REACH cu privire la toate substanțele 
chimice folosite în fluidul de fracturare, 
precum și publicarea scenariilor de 
expunere și a măsurilor propuse de 
reducere a riscurilor ar trebui să devină o 
cerință obligatorie; susține că ar trebui să 
se impună operatorilor obligativitatea 
transparenței totale și a informării complete 
anterior oricărei operațiuni de forare;

Or. en

Amendamentul 134
Linda McAvan, Kriton Arsenis, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că declararea conținutului 
chimic al fluidului de fracturare ar trebui să 
devină o cerință obligatorie; susține că ar 
trebui să se impună operatorilor 
obligativitatea transparenței totale și a 
informării complete;

18. consideră că publicarea compoziției și 
a concentrațiilor conținutului chimic al 
fluidului de fracturare, precum și a
scenariilor de expunere și a măsurilor 
propuse de reducere a riscurilor ar trebui 
să devină o cerință obligatorie; 

Or. en
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Amendamentul 135
Bogusław Sonik, Martin Callanan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia 
Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că declararea conținutului 
chimic al fluidului de fracturare ar trebui 
să devină o cerință obligatorie; susține că 
ar trebui să se impună operatorilor
obligativitatea transparenței totale și a 
informării complete;

18. consideră că multe dintre actualele 
controverse cu privire la CFN au rezultat 
parțial dintr-un refuz inițial din partea 
operatorilor din sector de a dezvălui 
conținutul chimic al fluidelor utilizate 
pentru a îmbunătăți rezultatele fracturării 
hidraulice; consideră că declararea 
conținutului chimic al fluidului de 
fracturare este o cerință obligatorie; 
susține că operatorii ar trebui să dea 
dovadă de transparență totală și să
furnizeze toate informațiile pertinente;

Or. en

Amendamentul 136
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să solicite Agenției 
Europene pentru Produse Chimice să 
efectueze o analiză manuală a dosarelor 
de înregistrare, a actualizărilor acestora și 
a notificărilor depuse de societățile 
utilizatoare din aval cu privire la 
substanțele chimice care pot fi utilizate în 
fracturarea hidraulică pentru gaze 
naturale, petrol sau metan din 
zăcămintele de cărbune, astfel încât să se 
verifice dacă scenariile de expunere 
conexe și măsurile de gestionare a 
riscurilor sunt adecvate, în termenele 
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impuse de dispozițiile REACH, și să 
prezinte un raport până la sfârșitul 
anului 2012;

Or. en

Amendamentul 137
Bogusław Sonik, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că aditivii utilizați în 
fluidele de fracturare hidraulică sunt 
utilizați pe scară largă la fabricarea a 
numeroase produse comerciale și în alte 
scopuri;

Or. en

Amendamentul 138
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia act de activitatea recentă a 
cercetărilor austriece cu privire la 
fracturarea fără substanțe chimice, care 
sunt înlocuite cu amidon de porumb; 
subliniază totuși că, dacă se dovedește a 
avea rezultate pozitive, această tehnică ar 
putea necesita în continuare adaptări la 
condițiile geologice diferite din alte țări;

Or. en
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Amendamentul 139
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. remarcă faptul că instalațiile de foraj
orizontale pe mai multe niveluri reduc la 
minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului;

19. remarcă faptul că forajele orizontale pe 
mai multe niveluri care se efectuează într-
o singură zonă de forare reduc la 
minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului;

Or. pl

Amendamentul 140
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. remarcă faptul că instalațiile de foraj 
orizontale pe mai multe niveluri reduc la 
minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului;

19. remarcă faptul că instalațiile de foraj 
orizontale pe mai multe niveluri reduc la 
minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului pe o suprafață 
mai mare, însă intensifică efectele la 
punctul de foraj pe o perioadă mai lungă 
de timp;

Or. en

Amendamentul 141
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. remarcă faptul că instalațiile de foraj 
orizontale pe mai multe niveluri reduc la 

19. remarcă faptul că instalațiile de foraj 
orizontale pe mai multe niveluri reduc la 
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minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului;

minimum gradul de utilizare a terenurilor 
și de perturbare a peisajului, precum și 
emisiile de GES;

Or. en

Amendamentul 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recunoaște necesitatea de a asigura o 
soluție legislativă eficientă și oportună la 
nivelul UE în cazul în care monitorizarea 
extracției în masă a CFN prezintă efecte 
negative semnificative;

Or. en

Amendamentul 143
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. ia act de faptul că volumul puțurilor 
de gaze de șist în Statele Unite cunoaște o 
scădere drastică după primii doi ani, ceea 
ce conduce la forări continue intense de 
noi puțuri; constată că rezervoarele de 
stocare, stațiile de compresoare și 
infrastructura de conducte contribuie la 
impactul activităților legate de gazele de 
șist asupra exploatării solului;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită statele membre care decid să 
exploateze rezerve de gaze de șist sau de 
alți combustibili fosili neconvenționali să 
transmită Comisiei planuri naționale, în 
care să descrie modul în care exploatarea 
acestor rezerve este compatibilă cu 
obiectivele lor naționale de reducere a 
emisiilor în temeiul Deciziei UE privind 
partajarea eforturilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recunoaște că evoluțiile tehnologice 
constante în domeniul fracturării 
hidraulice și al forajului orizontal permit 
dezvoltarea în condiții de siguranță a 
unor depozite vaste de CFN și limitarea 
unor posibile efecte asupra mediului; 
încurajează întreprinderile din sector să 
continue eforturile de realizare a unor 
progrese tehnologice și de utilizare a celor 
mai bune soluții tehnologice în 
exploatarea resurselor de CFN;

Or. en
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Amendamentul 146
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită autoritățile naționale 
competente care efectuează studii 
geologice să efectueze o monitorizare 
seismică de referință în zonele vulnerabile 
din punct de vedere seismic în care se 
autorizează extracția gazelor de șist 
pentru a stabili seismicitatea de fond care 
ar permite evaluarea posibilității 
producerii unor cutremure induse și a 
posibilului impact al acestora;

Or. en

Amendamentul 147
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită ca exploatarea gazelor de șist 
să fie supusă unor evaluări ale impactului 
asupra mediului, în temeiul 
Directivei 2011/92/UE;

Or. en

Amendamentul 148
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. evidențiază faptul că orice 
comparație favorabilă a situației în cursul 
unui ciclu de viață a emisiilor totale de 
GES provenite din exploatarea gazelor de 
șist, comparativ cele provenite din 
exploatarea cărbunelui, depinde de o 
ipoteză a unei durate de viață atmosferice 
de 100 de ani; consideră că necesitatea de 
a atinge un nivel maxim până în 2020 al 
emisiilor globale ar justifica examinarea 
pe o perioadă mai scurtă, de exemplu, pe 
o perioadă de 20 de ani, ar fi mai 
potrivită; solicită cercetarea științifică 
suplimentară a emisiilor fugitive de metan 
pentru a îmbunătăți responsabilitatea 
pentru astfel de emisii în cadrul 
inventarelor anuale ale statelor membre și 
în conformitate cu obiectivele prevăzute 
de Decizia privind partajarea eforturilor;

Or. en

Amendamentul 149
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Kriton Arsenis, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să finalizeze rapid 
studiul său cu privire la emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din extracția și 
producerea gazelor de șist în cursul unui 
ciclu de viață, cu scopul de a stabili în 
mod corect responsabilitatea pentru 
aceste emisii pe viitor;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază că gazele naturale 
suplimentare obținute din resurse 
neconvenționale pot reduce în mod 
semnificativ nivelul emisiilor de GES și, 
astfel, pot contribui la realizarea 
obiectivelor UE de reducere a GES, 
menținând totodată securitatea și 
accesibilitatea aprovizionării cu energie, 
precum și competitivitatea Europei;

Or. en

Amendamentul 151
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să facă propunerile 
necesare pentru a asigura că Directiva 
privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător obligă operatorii să încheie 
asigurări care reflectă costul real al 
posibilelor accidente, astfel încât să poată 
fi plătită o despăgubire corespunzătoare 
în caz de insolvență;

Or. en

Amendamentul 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
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Propunere de rezoluție
Punctul 19c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. îndeamnă Comisia să prezinte 
propuneri legislative pentru a face 
obligatorie utilizarea unui dispozitiv de 
ardere la instalare, cum ar fi „sistemul de 
reducere a emisiilor de metan la 
instalarea puțurilor de extracție a 
gazelor”, pentru toate puțurile de 
extracție a gazelor de șist din UE, să 
limiteze arderea numai în cazul unui risc 
legat de siguranță și să interzică total 
ventilarea puțurilor de gaze de șist, 
într-un efort de a reduce emisiile fugitive 
de gaz metan și de compuși organici 
volatili asociați gazelor de șist;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. constată, de asemenea, că utilizarea 
instalațiilor de foraj orizontal pe mai 
multe niveluri reduc la minimum traficul 
de transport și nevoia de a construi 
drumuri noi, care ar reduce, de asemenea, 
în mod semnificativ, nivelul de zgomot și 
ar diminua efectele negative asupra 
calității aerului;

Or. en

Amendamentul 154
Bogusław Sonik, Paolo Bartolozzi, Jolanta Emilia Hibner, Elisabetta Gardini
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Propunere de rezoluție
Punctul 19d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. subliniază faptul că gazele 
neconvenționale pot aduce o contribuție 
substanțială la reducerea emisiilor de 
gaze în sectorul transporturilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19e. recunoaște că gazele naturale din 
rocile șistoase pot juca un rol 
complementar important în sprijinirea 
dezvoltării unor surse regenerabile în 
Europa, precum centralele electrice solare 
și eoliene, care necesită o sursă de energie 
suplimentară și stabilizatoare;

Or. en

Amendamentul 156
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște că activitățile de foraj ar 
putea înrăutăți temporar condițiile de viață 
și, prin urmare, solicită luarea tuturor 
măsurilor necesare, în special de către 
operatorii din sector, pentru a limita 

20. recunoaște că activitățile de foraj pot 
înrăutăți condițiile de viață și, prin urmare, 
solicită luarea tuturor măsurilor necesare, 
în special de către operatorii din sector, 
prin punerea în aplicare a celor mai bune 
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consecințele negative ale acestor activități; tehnici disponibile, și de către autoritățile 
publice, prin aplicarea de reglementări 
stricte, pentru a limita consecințele 
negative ale acestor activități;

Or. en

Amendamentul 157
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște că activitățile de foraj ar 
putea înrăutăți temporar condițiile de viață 
și, prin urmare, solicită luarea tuturor 
măsurilor necesare, în special de către 
operatorii din sector, pentru a limita 
consecințele negative ale acestor activități;

20. recunoaște că activitățile de foraj ar 
putea înrăutăți temporar condițiile de viață 
și, prin urmare, solicită luarea în 
considerare a acestui aspect la eliberarea 
autorizațiilor necesare pentru explorarea 
și exploatarea resurselor de hidrocarburi, 
precum și luarea tuturor măsurilor 
necesare, în special de către operatorii din 
sector, pentru a limita consecințele 
negative ale acestor activități;

Or. fr

Amendamentul 158
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită toate statele membre, ținând 
cont de efectele negative asupra mediului, 
a sănătății și a exploatării solului, și, în 
cazul în care nu este posibil, să garanteze 
că nu va exista nicio deteriorare a 
resurselor de apă cauzată de fracturarea 
hidraulică, să suspende activitățile legate 
de gazele de șist sau alte activități legate 
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de CFN în curs și să nu acorde autorizații 
suplimentare pentru niciun proiect nou, 
de explorare sau de exploatare;

Or. en

Amendamentul 159
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită întreprinderile din sector să 
implice comunitățile locale și să supună 
dezbaterii soluții comune pentru a 
minimiza impactul evoluțiilor în domeniul 
gazelor de șist asupra traficului, a calității 
drumurilor și a zgomotului în zonele în 
care se desfășoară activități de exploatare;

Or. en

Amendamentul 160
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită statelor membre ca 
autoritățile locale să fie pe deplin 
informate și implicate, îndeosebi în 
examinarea solicitărilor de autorizare a 
activităților de explorare și exploatare; 
solicită, îndeosebi, accesul deplin la 
evaluările impactului asupra mediului, a 
sănătății locuitorilor și a economiei 
locale;

Or. fr



PE489.634v01-00 78/80 AM\903038RO.doc

RO

Amendamentul 161
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin campanii adecvate de 
informare a populației, derulate înainte de 
explorare, și printr-o consultare publică 
premergătoare fazelor de exploatare; 
afirmă necesitatea unei promovări și 
educări mai intense în rândul populației în 
ceea ce privește activitățile legate de CFN, 
pentru a garanta înțelegerea, acceptarea și 
încrederea publicului în reglementarea 
acestor activități;

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin campanii adecvate de 
informare a populației, derulate înainte de 
explorare, și printr-o consultare publică a 
comunităților locale, în cadrul procedurii 
de autorizare, premergătoare fazelor de 
exploatare; afirmă necesitatea unei 
promovări și educări mai intense în rândul 
populației în ceea ce privește activitățile 
legate de CFN, pentru a garanta 
înțelegerea, acceptarea și încrederea 
publicului în reglementarea acestor 
activități;

Or. en

Amendamentul 162
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin campanii adecvate de
informare a populației, derulate înainte de 
explorare, și printr-o consultare publică 
premergătoare fazelor de exploatare; 
afirmă necesitatea unei promovări și 
educări mai intense în rândul populației 
în ceea ce privește activitățile legate de
CFN, pentru a garanta înțelegerea, 
acceptarea și încrederea publicului în 
reglementarea acestor activități;

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin informarea adecvată 
a populației și printr-o consultare publică
premergătoare fiecărei faze de exploatare 
și de explorare; afirmă necesitatea unei 
transparențe sporite cu privire la efectele 
substanțelor chimice și ale tehnologiilor 
utilizate, precum și cu privire la toate 
inspecțiile și măsurile de control, pentru a 
garanta înțelegerea, acceptarea și 
încrederea publicului în reglementarea 
acestor activități;
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Or. en

Amendamentul 163
Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin campanii adecvate de 
informare a populației, derulate înainte de 
explorare, și printr-o consultare publică 
premergătoare fazelor de exploatare; 
afirmă necesitatea unei promovări și 
educări mai intense în rândul populației în 
ceea ce privește activitățile legate de CFN, 
pentru a garanta înțelegerea, acceptarea și 
încrederea publicului în reglementarea 
acestor activități;

21. consideră că participarea publicului ar 
trebui garantată prin campanii adecvate de 
informare a populației, derulate înainte de 
explorare, și printr-o consultare publică 
premergătoare fazelor de exploatare; 
afirmă necesitatea unei promovări și 
educări mai intense în rândul populației în 
ceea ce privește activitățile legate de CFN, 
pentru a garanta înțelegerea, acceptarea și 
încrederea publicului în reglementarea 
acestor activități; este de părere că 
implicarea întreprinderilor în aceste 
campanii poate contribui, de asemenea, la 
o acceptare generalizată a operațiunilor 
viitoare ale acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. încurajează statele membre și 
Comisia să utilizeze cadrul Consiliului 
Energetic UE-SUA pentru a face schimb 
de experiență și de cele mai bune practici 
cu privire la problemele de mediu legate 
de CFN;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. recunoaște că, pentru a aborda toate 
problemele legate de CFN este necesar un 
schimb mult mai eficient de informații 
între întreprinderile din sector, 
autoritățile de reglementare și public;

Or. en

Amendamentul 166
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută în această privință creditul 
înscris în bugetul UE pe 2012 și destinat 
dialogului public și încurajează statele 
membre să valorifice această finanțare 
pentru a garanta că cetățenii care locuiesc 
în zone cu potențial de exploatare a CFN 
sunt mai bine informați;

22. salută în această privință creditul 
înscris în bugetul UE pe 2012 și destinat 
dialogului public și încurajează statele 
membre să valorifice această finanțare 
pentru a garanta că cetățenii care locuiesc 
în zone cu potențial de exploatare a CFN 
sunt mai bine informați și pot participa 
efectiv la procesul decizional în cadrul 
structurilor locale și naționale de 
guvernare;

Or. en


