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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-
shale
(2011/2308(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 
Mejju, 1994, dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-
prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta' idrokarburi1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta' Novembru 1992 li 
tikkonċerna r-rekwiżiti minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema 
fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Marzu 2006 dwar l-immaniġġjar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni (Direttiva dwar l-
iskart mill-Industriji tal-Estrazzjoni) u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (id-Direttiva dwar il-
Ħabitats)6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (id-Direttiva IPPC)7,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u 
r-rimedju għal danni ambjentali (id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali, jew 
ELD)8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

                                               
1 ĠU L 164, 30.6.1994, p. 3.
2 ĠU L 348, 28.11.1992, p. 9.
3 ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.
4 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
5 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1.
6 ĠU L 20622.7.1992, p. 7.
7 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
8 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
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tal-ilma (Direttiva Qafas dwar l-Ilma)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-
deterjorament. (Direttiva dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art)2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 
793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-
Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 
2000/21/KE tal-Kummissjoni (Regolament REACH)3, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 
1998 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali)4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 96/82/KE tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-
kontroll ta’ perikli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (id-Direttiva Seveso 
II)5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Settembru 2011 dwar l-isfida tas-sikurezza tal-
attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar 6,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar gass mhux konvenzjonali fl-Ewropa tat-8 ta’ Novembru 
2011 kummissjonat mid-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni7,

– wara li kkunsidra n-nota ta’ trażmissjoni tas-26 ta’ Jannar 2012 mid-Direttorat Ġenerali 
għall-Ambjent tal-Kummissjoni għall-Membri tal-Parlament Ewropew dwar il-qafas legali 
tal-ambjent tal-UE għal-proġetti tal-gass tax-shale, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem ta' 
‘Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050’ (COM(2011)0885),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11, 191 u 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 ĠU L 372, 27.12.2006, p. 12.
3 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
4 ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
5 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.
6 Testi adottati, P7_TA(2011)0366.
7 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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(A7-0000/2012),

A. billi avvanzi teknoloġiċi riċenti diġà qanqlu estrazzjoni mgħaġġla fuq skala kummerċjali 
ta' karburanti fossili mhux konvenzjonali (UFF) f'ċerti partijiet tad-dinja, li jżidu b’mod 
sinifikanti s-sigurtà tal-enerġija, u jsaħħu l-ekonomija ġenerali u jżidu l-impjiegi, l-
kompetittività u l-innovazzjoni; 

B. billi l-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 jidentifika li l-gass se jkun kritiku għat-
trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija billi jgħin biex jitnaqqsu l-emissjonijiet;  billi l-
Kummissjoni tinnota li l-gass tax-shale u UFF oħra se jsiru sors ġdid importanti ħafna ta’ 
provvista ġewwa u madwar l-Ewropa; 

C. billi ż-żewġ tekniki ewlenin użati biex jinħareġ il-potenzjal tal-UFF, it-tħaffir orizzontali u 
tkissir idrawliku, ilhom jintużaw għal deċennji; 

D. billi analiżi importanti għadha għaddejja u hemm ħtieġa dejjem tikber għal aktar riċerka 
kontinwa;  billi l-eżistenza u t-trasparenza tad-dejta, il-kampjunar u t-testijiet huma tal-
ogħla importanza għar-riċerka ta’ kwalità għolja b’appoġġ ta’ regolamentazzjoni xierqa; 

E. billi kwalunkwe tip ta’ estrazzjoni ta’ karburant fossili u minerali tinvolvi riskji potenzjali 
għall-ambjent;  billi huwa essenzjali li prinċipju ta’ prekawzjoni jkun applikat fuq kull 
żvilupp ta’ riżorsi futur fl-Ewropa sabiex jiġu minimizzati riskji bħal dawn permezz ta’ 
riċerka kontinwa, immaniġġjar, regolamentazzjoni u monitoraġġ xierqa f’kull stadju tal-
proċess ta’ esplorazzjoni u sfruttar; 

Qafas ġenerali – regolamentazzjoni, implimentazzjoni, monitoraġġ u kooperazzjoni 

1. Jisħaq li, minkejja l-prerogattiva esklussiva tal-Istati Membri biex jisfruttaw ir-riżorsi tal-
enerġija tagħhom, kwalunkwe żvilupp tal-UFF għandu jiżgura kundizzjonijiet ġusti u 
ekwi fl-Unjoni kollha, b’konformità sħiħa mal-liġi dwar il-ħarsien ambjentali tal-UE 
relevanti; 

2. Jemmen li, minħabba n-novità relattiva tal-UFF għall-pubbliku ġenerali, għandha ssir 
valutazzjoni bir-reqqa fuq il-bażi tal-qafas regolatorju Ewropew u jittieħdu miżuri ta' 
titjib, fejn hu meħtieġ; 

3. Jisħaq li l-opinjoni prevalenti tal-esperti turi li r-riskji inerenti tal-estrazzjoni tal-UFF, li 
ħafna minnhom huma l-istess bħal tal-estrazzjoni tal-karburanti fossili konvenzjonali, 
jistgħu jiġu evitati permezz ta’ miżuri preventivi, inklużi ppjanar xieraq, ittestjar, użu ta’ 
teknoloġiji ġodda, l-aqwa prattiki u ġabra kontinwa ta’ dejta, monitoraġġ u rappurtar; 

4. Jilqa’ l-valutazzjoni preliminarja tal-Kummissjoni dwar il-qafas legali tal-ambjent tal-UE 
applikabbli għall-UFF;  iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża l-qawwa tagħha fir-rigward 
ta’ traspożizzjoni u applikazzjoni xierqa ta’ liġijiet ambjentali ewlenin tal-UE fl-Istati 
Membri kollha; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti, biex tintroduċi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi f’dan il-qasam u tieħu l-
azzjoni meħtieġa waqt ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-ambjent tal-UE; 



PE483.605v01-00 6/12 PR\892948MT.doc

MT

6. Jisħaq li regolazzjoni xierqa tal-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-UFF wara kollox 
tiddependi fuq il-kompetenza u r-riżorsi tal-awtoritajiet nazzjonali relevenati;  jitlob lill-
Istati Membri, għalhekk, biex jiżguraw taħriġ u programmi ta’ skambji internazzjonali 
xierqa għall-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u biex jistabbilixxu 
pjattaforma ta’ koordinazzjoni li tissorvelja r-responsabbiltajiet tal-UFF tad-diversi 
awtoritajiet kompetenti;  

7. Jinnota l-importanza tax-xogħol magħmul minn istituzzjonijiet ta’ fama tajba, b’mod 
partikolari l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (AIE), li ppreparaw dokument ta’ 
referenza komprensiv L-Aqwa Tekniki Disponibbli (BAT) dwar tkissir idrawliku; jitlob 
lill-Kummissjoni biex tikkoopera mal-Istati Membri, l-AIE u l-assoċjazzjonijiet tal-
industrija għal dan il-għan;

8. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali biex jirrevedu r-regolamenti tal-istat eżistenti dwar il-
kostruzzjoni ta’ bjar għall-karburanti fossili konvenzjonali u biex jaġġornaw dawk id-
dispożizzjonijiet li jkopru l-affarijiet speċifiċi tal-estrazzjoni tal-UFF; 

9. Jirrikonoxxi li l-industrija hija primarjament responsabbli għar-reazzjoni għall-aċċidenti; 
jilqa’ l-progress magħmul mill-industrija billi stabbilixxiet standards ambjentali u ta’ 
sigurtà għoljin; jisħaq dwar l-importanza ta' monitoraġġ tal-konformità tal-industrija 
permezz ta’ spezzjonijiet regolari magħmula minn speċjalisti mħarrġa; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintroduċi opportunitajiet ta’ finanzjament ta’ proġetti ta' 
riċerka f’teknoloġiji tal-UFF li jtejbu l-ambjent fi ħdan il-qafas tar-riċerka tal-UE u l-
programmi ta’ żvilupp (R&Ż) bħall-Orizzont 2020 u l-Pjan Ewropew tat-Teknoloġija 
Enerġetika Strateġika (SET);   iħeġġeġ impriżi u istituzzjonijiet akkademiċi bbażati fl-UE 
biex jiżviluppaw programmi R&Ż ta’ kooperazzjoni relevanti li jwasslu għal sigurtà akbar 
f’operazzjonijiet ta’ esplorazzjoni u produzzjoni (E&P); 

Aspetti ambjentali ta’ tkissir idrawliku

11. Jagħraf li t-tipi ta’ ġebel li jinstabu f’kull reġjun individwali jiddeterminaw id-disinn u l-
metodu tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni;  jitlob awtorizzazzjoni minn qabel obbligatorja qabel 
l-analiżi ġeoloġika tal-ġeoloġija fonda u baxxa ta’ shale play prospettiva, inklużi rapporti 
dwar kwalunkwe attivitajiet ta’ tħaffir tal-mini passati jew preżenti fir-reġjun; 

12. Jirrikonoxxi l-volumi tal-ilma relattivament għoljin involuti fit-tkissir idrawliku;  jinnota 
li, madanakollu, volumi bħal dawn mhumiex sinifikanti meta mqabbla mal-ħtiġijiet ta’ 
attivitajiet industrijali oħra;  jenfasizza l-ħtieġa ta’ pjanijiet ta’ provvista tal-ilma bbażati 
fuq l-idroloġija lokali; 

13. Jemmen li, minħabba l-fond (aktar minn 3km) li fih isir it-tkissir idrawliku, l-akbar tħassib 
dwar il-kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art huwa l-integrità tal-bir u l-kwalità tal-kisi u 
l-issimentar; 

14. Jisħaq li prevenzjoni effettiva teħtieġ monitoraġġ konsistenti ta’ konformità stretta mal-
ogħla standards u prattiki stabbiliti fil-kostruzzjoni ta’ ħofra għall-estrazzjoni (well-bore);  
jissottolinja li kemm l-industrija kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw 
kontroll tal-kwalità regolari għall-integrità tal-kisi u l-issimentar; 
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15. Jirrakkomanda li pjanijiet ta’ rispons f’emerġenza standardizzati jiġu ppreparati flimkien 
mal-operaturi, ir-regolaturi u s-servizzi ta’ emerġenza, u li gruppi ta’ rispons f’emerġenza 
speċjalizzati jiġu mwaqqfa; 

16. Jemmen li r-riċiklaġġ tal-ilma b’ċirkwit magħluq fuq il-post, bl-użu ta’ tankijiet tal-azzar 
għall-ħażna, joffri l-aktar mod ekoloġiku li bih ikun trattat il-fluss tal-ilma li jerġa’ jitla’ 
fil-wiċċ (flow-back water) billi jiġu minimizzati l-volumi tal-ilma, il-potenzjal ta’ tixrid 
ta’ ilma fis-superfiċje u spejjeż/traffiku/ħsarat fit-toroq relatati mat-tasportazzjoni tat-
trattament tal-ilma; 

17. Jitlob implimentazzjoni stretta tal-istandards tat-trattament tad-drenaġġ eżistenti u 
pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-ilma obbligatorji mill-operaturi, b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti;

18. Jikkunsidra li għandu jkun hemm obbligu mandatorju li jiġi ddikjarat il-kontenut kimiku 
tal-likwidu li jkisser;  isostni li trasparenza u divulgazzjoni sħiħa  għandha tkun mitluba 
mill-operaturi; 

19. Jinnota li pjattaformi tat-tħaffir orizzontali b’ħafna bjar inaqqsu l-użu tal-art u ma jtellfux 
il-pajsaġġ daqshekk; 

Parteċipazzjoni pubblika u kundizzjonijiet lokali

20. Jirrikonoxxi li l-attivitajiet ta’ tħaffir jistgħu jaggravaw b’mod temporanju l-
kundizzjonijiet tal-ħajja u jitlob, għalhekk, biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa kollha, b’mod 
partikolari mill-industrija, biex jiġu minimizzati l-konsegwenzi ħżiena ta’ dawn l-
attivitajiet;  

21. Jemmen li l-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun żgurata permezz ta’ kampanji ta’ 
informazzjoni pubblika adegwati qabel l-esplorazzjoni u permezz ta’ konsultazzjoni 
pubblika qabel l-istadji tal-isfruttar;  jitlob għal aktar promozzjoni u edukazzjoni pubblika 
tal-attivitajiet tal-UFF sabiex ikunu żgurati l-għarfien, l-aċċettazzjoni u l-kunfidenza 
pubbliċi fir-regolamentazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet;  

22. Jilqa’ f’dan ir-rigward l-approprjazzjoni tal-baġit tal-UE tal-2012 għal djalogu pubbliku 
bħal dan u jinkoraġixxi l-Istati Membri jagħmlu użu minn dan il-finanzjament sabiex 
jiżguraw li ċ-ċittadini li jgħixu f’żoni ta’ żvilupp tal-UFF potenzjali huma informati aħjar; 

23. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Għat-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija billi jgħin biex jitnaqqsu l-emissjonijiet b’teknoloġiji 
eżistenti, il-gass se jkun kruċjali sa mill-anqas l-2030 jew l-2035.  Il-gass tax-shale u sorsi oħra ta’ 
gass mhux konvenzjonali saru sorsi ġodda importanti potenzjali ta’ provvista ġewwa jew madwar l-
Ewropa.  Ġie rrekordjat fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 tal-Kummissjoni 
(Komunikazzjoni mill-Kummissjoni għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew  u l-Kumitat tar-Reġjuni – Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 
2050,  COM(2011)0885).

F’dak id-dokument, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li meta l-produzzjoni ta’ gass konvenzjonali tibda 
tonqos, l-Ewropa se jkollha tiddependi fuq importazzjoni ta' gass sinifikanti flimkien mal-gass 
naturali domestiku u l-gass tax-shale indiġenu potenzjali, u li flimkien mal-integrazzjoni tas-suq 
intern il-gass tax-shale domestiku se jnaqqas it-tħassib dwar id-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-
UE. 

Fis-snin riċenti l-estrazzjoni ta’ idrokarburi ‘mhux konvenzjonali’, b’mod partikolari l-gass tax-
shale iżda anke ż-żejt tax-shale, wasslet għal tibdil bla preċedent u radikali fis-swieq globali tal-
enerġija. B’mod partikolari, il-gass tax-shale għola minn 1.4% tas-suq tal-gass tal-Istati Uniti fl-
2000 għal madwar 17% fl-2011. Il-prezzijiet globali tal-gass u x-xejriet kummerċjali qegħdin 
jinbidlu, b’konsegwenzi evidenti għall-UE. 

Ir-‘rivoluzzjoni tal-gass tax-shale’ qiegħda tinfirex madwar id-dinja b’pass relattivament mgħaġġel.  
Skont xi stimi, ir-riservi totali tal-gass tax-shale fl-UE jaqbżu s-56 elf biljun metru kubu (BMK) li 
minnhom madwar 14-il elf BMK jistgħu teknikament jinġabru lura.  Dan jikkumpara mar-riservi 
konvenzjonali tan-Norveġja ta’ 2,315 BMK u produzzjoni annwali ta’ madwar 104 BMK, u l-
konsum annwali tal-UE ta’ gass konvenzjonali indiġenu u importat ta’ madwar 522 BMK. 

Filwaqt li għadu kmieni wisq biex nikkonkludu jekk volumi sinifikanti  jistgħux jiġu estratti 
ekonomikament fl-UE jew le, numru ta’ Stati Membri taw permessi għall-esplorazzjoni tal-gass 
tax-shale u qegħdin jippreparaw għall-estrazzjonijiet jekk jippermettu s-sejbiet. 

Flimkien ma’ tħaffir vertikali konvenzjonali u metodi ta’ esplorazzjoni moderni permezz tal-
kompjuter, żewġ teknoloġiji avvanzati huma kruċjali għall-produzzjoni sostenibbli tal-gass tax-
shale u ż-żejt tax-shale, tħaffir orizzontali u tkissir idrawliku.  It-tħaffir orizzontali huwa t-tħaffir 
ta’ bjar vertikali sa profondità normalment akbar minn żewġ kilometri, b’estensjonijiet orizzontali 
li jsegwu matul il-formazzjonijiet ġeoloġiċi sa tliet kilometri jew aktar. 

It-tkissir idrawliku huwa teknoloġija antika u ttestjata ħafna użata f’aktar minn 1.2 miljun bir mill-
1947, prinċipalment fil-Kanada u l-Istati Uniti u għal 30 sena fl-Ewropa (dan l-aħħar fil-Ġermanja, 
l-Isvezja, il-Polonja, Spanja, id-Danimarka u fir-Renju Unit), huwa użat fl-estrazzjoni tal-
idrokarbur konvenzjonali fl-UE, u huwa użat jew pjanat li jkun użat fuq skala wiesgħa f’għadd ta’ 
pajjiżi madwar id-dinja inklużi l-Arġentina, iċ-Ċina, l-Ukraina u l-Indja.  

Minbarra dan l-isfond, huwa importanti li jkun hemm monitoraġġ tas-sistemi u prattiki regolatorji 
madwar id-dinja, u li jkun rikonoxxut u indirizzat it-tħassib dwar l-effetti ambjentali tal-estrazzjoni 
tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale.  Dawn jiffokaw fuq il-konsum potenzjali ta’ volumi kbar ta’ 
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ilma, it-tniġġis kimiku potenzjali ta’ korpi ta’ ilma taħt l-art b’mod speċjali tal-ilma tax-xorb, fuq it-
trattament tad-drenaġġ u r-riskju għall-ilmijiet tas-superfiċje, fuq il-ħażna tal-iskart li jirriżulta mit-
tħaffir, fuq impatti speċifiċi għall-post, fuq effetti ssimiċi, u l-implikazzjonijiet possibbli għal 
emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra (GHG). 

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-ebda sors uffiċjali jew ta’ fama tajba ieħor ma wera l-ebda 
konnessjoni sistematika bejn l-estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale u s-saħħa tal-bniedem 
jew l-annimali.   L-ebda sors uffiċjali jew ta’ fama tajba ieħor ma wera l-ebda każ fejn it-tkissir 
idrawliku wassal għal kontaminazzjoni tal-ilma tax-xorb. 

Madanakollu, għandu jkun enfasizzat li l-ebda attività tal-bniedem ma tista’ tkun kompletament 
mingħajr riskju.  L-għan tar-regolament għandu jkun li jimminimizza l-impatt ambjentali u jilħaq 
bilanċ raġonevoli fid-dawl tax-xjenza, id-dejta statistika u b’konsiderazzjoni sħiħa tar-riskji u l-
gwadanji (li tinkludi wkoll l-alternattivi).  Sfortunatament, id-diskors pubbliku kien jinkludi 
soppressjoni volontarja ta’ xi dejta u ħafna estrapolazzjoni minn inċidenti ipotetiċi jew individwali 
għat-totalità tal-estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale. 

Għalhekk, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jibqgħu jistudjaw l-
effetti ambjentali potenzjali iżda fuq bażi xjentifika u statistika, li jkopru l-Istati Membri u sorsi 
affidabbli madwar id-dinja. Għandhom jevitaw li joqgħodu fuq akkademiki li huma orjentati lejn l-
ideoloġija. 

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom iħaddnu trasparenza massima, u 
jipprovdu l-informazzjoni lill-pubbliku bbażata kemm fuq xjenza u statistika ppruvata u kemm fuq 
valutazzjoni tar-riskji u l-gwadanji bbażata fuq kuntest u paragun. 

Regolamentazzjoni, Implimentazzjoni, Monitoraġġ u Kooperazzjoni

Taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fl-Artikolu 194(2) jiddikjara b’mod ċar li 
l-Istati Membri għandhom drittijiet sovrani fir-rigward tal-għażla tat-taħlita enerġetika, u l-ħruġ ta’ 
liċenzji u approvazzjonijiet oħra għall-esplorazzjoni u l-isfruttar tar-riżorsi tal-idrokarbur huma 
prerogattiva tal-Istat Membru. 

Fl-UE l-estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale hija rregolata mill-istess prinċipji li 
japplikaw għal tipi oħra ta’ estrazzjoni bħal tal-faħam, gass u żejt konvenzjonali, ilma u enerġija 
ġeotermali, u għal attivitajiet ta’ taħt l-art bħall-injezzjoni tas-CO2 għall-irkuprar tal-gass u ż-żejt, 
il-ħażna tar-riserva tal-gass u ż-żejt u l-ħażna tas-CO2 għal skopijiet ta’ ġbir u ħżin tal-karbonju 
(CCS). 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li proġetti tal-idrokarbur mhux konvenzjonali li jinvolvu l-użu 
kkombinat ta’ proċessi teknoloġiċi avvanzati bħal tħaffir orizzontali u tkissir idrawliku huma 
koperti minn leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE mill-ippjanar sat-tmiem, b’36 strument applikabbli u 
tmien Direttivi involuti primarjament.  Il-Kummissjoni kkonfermat li l-leġiżlazzjoni tal-UE u 
nazzjonali eżistenti tirregola b’mod sodisfaċenti l-aspetti kollha tal-estrazzjoni tal-gass tax-shale u 
ż-żejt tax-shale. 

Skont id-Direttiva VIA (Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent) applikabbli u d-Direttiva dwar l-Iskart mill-Industriji tal-Estrazzjoni, l-
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opinjoni pubblika għandha d-dritt tkun ikkonsultata.  Ladarba tibda l-estrazzjoni, l-istrumenti tal-
UE relevanti jeħtieġu evalwazzjonijiet uffiċjali u, jekk meħtieġa, reviżjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet.  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom obbligi ta’ monitoraġġ, u jekk 
ma jkunx hemm qbil, l-estrazzjoni tista’ tkun ipprojbita. 

Huwa rikonoxxut li l-effettività tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-Istati Membri wara kollox tiddependi 
fuq l-effiċjenza tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għalhekk l-Istati Membri għandhom jieħdu 
ħsieb li jsaħħu r-riżorsi regolatorji, ta’ monitoraġġ u ta’ infurzar tagħhom fid-dawl ta’ prospetti 
għall-estrazzjoni tal-gass tax-shale u żejt tax-shale.  

Kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-UE ġdida se tiddestabilizza n-netwerk tal-UE adegwat u s-sistemi 
nazzjonali attwali, u tressaqhom ’il bogħod mill-approċċ ta’ argument ta’ sigurtà eżistenti u żżid ir-
riskju kemm ta’ lakuni kif ukoll ta’ sensji fir-regolamenti. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jagħmlu monitoraġġ tal-bidliet fit-teknoloġija madwar id-dinja 
bl-għan li jivvalutaw l-adegwatezza u l-effikaċja f’kull ħin tal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-prattika 
regolatorja. 

L-informazzjoni diġà hija kondiviża fl-UE u globalment mill-Kummissjoni, mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, u minn gruppi industrijali. Sforzi akbar biex ikunu mifruxa l-aqwa prattiki u 
l-esperjenza regolatorja, inkluż monitoraġġ statistiku tal-użu u l-impatt ta’ teknoloġiji li qegħdin 
jevolvu, jistgħu jwasslu għal benefiċċji reċiproki sinifikanti.  

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jagħtu każ b’mod partikolari tal-
esperjenza, li tkopri ħafna deċennji, ta’ regolaturi eżemplari tal-Amerka ta’ Fuq bħall-British 
Columbia Oil and Gas Commission u l-Energy Resources Conservation Board of Alberta.  
Inizjattivi bħal dik tal-Canadian Association of Petroleum Producers li tiddefinixxi l-aqwa prattiki 
għat-tkissir idrawliku, u tal-Aġenzija Internazzjonli tal-Enerġija li tiddefinixxi l-aqwa prattika fil-
gass tax-shale u ż-żejt tax-shale, għandhom jiġu milqugħa.  

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiġbru u jaqsmu r-rappurtar tal-inċidenti, 
b’attenzjoni xierqa għal affarijiet kummerċjalment sensittivi, biex b’hekk jitgħallmu lezzjonijiet 
malajr u jistgħu jiġu konklużi ċerti affarijiet.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-effikaċja tad-
diversi flussi ta' informazzjoni eżistenti bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b’attenzjoni 
għall-piżijiet amministrattivi mistennija. 

Aspetti Ambjentali ta’ Tkissir Idrawliku

Riżorsi tal-Ilma

L-ilma huwa l-komponent ewlieni tal-likwidu li jkisser, u l-estrazzjoni u l-konsum ta’ ammonti 
kbar ta’ riżorsi tal-ilma jistgħu jaffettwaw lokalment l-istatus ekoloġiku u kwantitattiv tas-sorsi tal-
ilma tal-wiċċ u l-ilma ta’ taħt l-art, u dak it-tnaqqis fil-kwantità u l-fluss tal-ilma jista’ jaffettwa l-
kwalità tal-ilma u l-ekosistemi assoċjati. 

Il-gass tax-shale huwa fost l-aqwa sorsi ta’ enerġija li huma effiċjenti fl-użu tal-ilma.  Għall-
kuntrarju ta’ xi impressjonijiet imxandra, il-volumi ta’ ilma meħtieġa għall-estrazzjoni huma żgħar 
meta mqabbla ma’ ħtiġijiet oħra.  Stimi awtoritattivi ta’ ilma meħtieġ fir-Renju Unit sabiex jiġu 
prodotti 9 BMK ta’ gass tax-shale fis-sena (madwar 10% tal-konsum ta’ gass annwali fir-RU 
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attwalment) huma 1.25-1.65 miljun m3, dan huwa 0.14-0.18% tal-estrazzjoni annwali attwali għall-
industrija (905 miljun m3, jekk neskludu l-ġenerazzjoni tal-elettriku).  

Madanakollu, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jagħmlu 
monitoraġġ tal-użu potenzjali tar-riżorsi tal-ilma għall-estrazzjoni fl-ekonomiji nazzjonali rispettivi 
tagħhom, fil-kuntest ta’ użi oħra u użi alternattivi.  Il-produtturi għandhom ukoll inaqqsu l-użu tal-
ilma fit-tkissir, biex ikomplu t-tiftixa għal soluzzjonijiet li jevitaw l-użu tal-ilma ħelu, u biex 
jimmassimizzaw l-użu mill-ġdid.  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikomplu jagħtu 
kas tal-prattika regolatorja għall-effetti fuq id-disponibilità u l-kwalità tar-riżorsi tal-ilma. 

Sustanzi perikolużi possibbli

Hemm il-ħtieġa li jiġi indirizzat xi tħassib fl-UE dwar tnixxijiet potenzjali ta’ idrokarburi, likwidi li 
jkissru u sustanzi oħra fl-akwifers u fl-atmosfera. 

It-tkissir idrawliku jsir f’fond ta’ madwar żewġ kilometri, u t-tlugħ tal-idrokarburi u l-likwidi li 
jkissru minn livelli bħal dawn huwa prattikament impossibbli.  Għal darba oħra, l-ebda sors 
uffiċjali jew ta’ fama tajba ieħor ma wera l-ebda każ fejn it-tkissir idrawliku wassal għal 
kontaminazzjoni tal-ilma tax-xorb. 

Is-sustanzi kimiċi li huma madwar 0.5% tal-likwidi li jkissru li qegħdin jintużaw attwalment huma 
magħmula minn addittivi li jinstabu fid-djar, u hemm tendenza fost il-produtturi individwali u l-
gruppi industrijali li volontarjament jagħtu, u l-awtoritajiet li jitolbu, l-informazzjoni sħiħa tal-
kompożizzjoni tal-likwidi li jkissru.  L-operaturi qegħdin jadottaw l-eliminazzjoni ta’ kwalunkwe 
addittiv potenzjalment perikoluż. 

Madanakollu, l-immaniġġjar effettiv tal-ilma u r-rimi finali huwa kjarament ta’ min jikkritikah, 
b’mod speċjali l-ilma li jerġa’ jitla’ fil-wiċċ li jista’ jkun fih konċentrazzjoni għolja ta’ melħ. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jagħmlu monitoraġġ b’mod attent tal-applikazzjoni 
tal-prattiki regolatorji dwar il-kisi u l-issimentar tal-bjar. 

Il-Kummissjoni għandha tipproponi l-aqwa prattiki, u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jitolbu, l-eliminazzjoni ta’ komponenti potenzjalment perikolużi u informazzjoni sħiħa, 
permezz ta’ mezzi elettroniċi aċċessibbli għall-pubbliku, tal-kompożizzjonijiet tal-liwkidu li jkisser 
u l-volumi użati. 

Parteċipazzjoni pubblika u kundizzjonijiet lokali

L-estrazzjoni tista’ tagħti bidu għal varjetà ta’ impatti tul iż-żmien, bħal fil-fażijiet bikrin mid-diżil-
jew magni mħaddma minn gass naturali li jħaddem tagħmir tat-tħaffir u pompi, u fl-estrazzjoni bil-
pompi u l-kompressuri.  Pereżempju, pjattaforma bi 8 bjar jista' jkollha bżonn madwar 4-6 elef 
vjeġġ ta’ trakk matul madwar sitt xhur qabel ma tibda l-estrazzjoni.  Kumpless tal-bejgħ b’ħafna 
ħwienet tipiku jiġġenera 15-25 elf vjeġġ ta’ trakk fis-sena b’mod indefinit. Bħal f’effetti ambjentali 
oħra, il-kuntest u l-paraguni għandhom dejjem jiġu kkunsidrati.

Id-disturbi jitnaqqsu ħafna ladarba tibda l-estrazzjoni, it-tagħmir tas-superfiċje ta’ bir produttiv li 
jkopri ftit metri kwadri u l-produzzjoni huma silenzjużi.  F’kuntrast ma’ ħafna proċessi ta’ 
estrazzjoni u proċessi industrijali oħra l-bjar tal-gass tax-shale u żejt tax-shale li ma jibqgħux 
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jintużaw normalment ma jħallu l-ebda traċċa fuq il-pajsaġġ tas-superfiċje.  Disturbi potenzjali bħal 
dawn għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fl-attivitajiet regolatorji 
tagħhom u b’mod speċifiku fl-applikazzjoni tad-Direttiva EIA. 

Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tkun fornuta minn kampanji ta’ informazzjoni qabel l-
esplorazzjoni u minn konsultazzjoni pubblika fl-istadji bikrin qabel l-isfruttar.  Huwa meħtieġ li 
jkun hemm promozzjoni u edukazzjoni pubblika akbar fl-attivitajiet tal-karburanti fossili mhux 
konvenzjonali sabiex tippermetti għarfien, aċċettazzjoni u fiduċja mill-pubbliku f’dawn l-
attivitajiet.  Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-estrazzjoni tal-UFF tista’ tkun ukoll opportunità 
tajba sabiex tissaħħaħ l-ekonomija, u jiżdiedu l-impjiegi u l-iżvilupp f’ċerti reġjuni tal-UE.


