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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приема, че проучване и извличане на шистов газ означава проучване и извличане на 
неконвенционален въглеводород посредством методи за хоризонтални сондажи и 
хидравлично фрактуриране в голям обем, използвани в промишлените сектори за 
добив на изкопаеми горива по целия свят;

2. признава, че е възможно проучването и извличането на шистов газ да доведат до 
сложно и хоризонтално взаимодействие с околната среда, по-специално вследствие 
на използвания метод на хидравлично фрактуриране, състава на фрактуриращата 
течност, дълбочината и изграждането на кладенците, както и площта на засегнатия 
терен;

3. отбелязва, че проучването и извличането на шистов газ са включени в приложното 
поле на няколко акта от законодателството на ЕС в областта на околната среда, 
включително Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда 
(85/337/ЕИО), Директивата относно екологичната отговорност (2004/35/EО), 
Директивата относно отпадъците от рудодобив (2006/21/ЕО), Директивата Seveso II 
(96/82/ЕО), Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH -
1907/2006), Директивата относно биоцидите (98/8/ЕО) и Рамковата директива за 
водите (2000/60/ЕО);

4. припомня правото на всяка държава членка съгласно член 194 от ДФЕС да определя 
условията за използване на енергийните си ресурси, да избира измежду различни 
енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си 
снабдяване, при условие че достиженията на правото на ЕС, по-специално във 
връзка със законодателството в областта на околната среда, изцяло се спазват;

5. припомня, че Рамковата директива за водите изисква от държавите членки да 
прилагат необходимите мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието 
на всички подземни водни обекти, включително от източници от конкретен пункт 
като проучване и извличане на въглеводород; 

6. призовава Комисията да направи цялостен преглед на съществуващото 
законодателство, и по целесъобразност, да внесе предложения, за да се гарантира, 
че разпоредбите на Директивата относно оценката на въздействието върху околната 
среда обхващат по подходящ начин спецификите на проучването и извличането на 
шистов газ, да включи хидравличното фрактуриране в приложение III към 
Директивата относно екологичната отговорност, да изиска подходяща финансова 
сигурност или застраховка за покриване на щетите за околната среда и да включи 
извличането на шистов газ в Директивата относно емисиите от промишлеността 
(2010/75/ЕС), като го подчини на изискванията относно най-добрите налични 
техники в допълнение към изискванията за третиране на отпадните води съгласно 
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Директивата относно отпадъците от рудодобив;

7. припомня, че „Указанията относно прилагането на Директива 85/337/ЕИО за 
проекти, свързани с проучването и извличането на неконвенционален 
въглеводород“ (реф. номер Ares (2011)1339393), издадени от Комисията, ГД 
„Околна среда“ от 12 декември 2011 г., потвърждават, че Директива 85/337/ЕИО на 
Съвета, изменена и кодифицирана с Директива 2011/92/ЕС, относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (известна 
като Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда или 
Директивата за ОВОС) обхваща проучването и извличането на неконвенционални 
въглеводороди; припомня освен това, че всеки използван метод за хидравлично 
фрактуриране е част от общите дейности по проучване и извличане на 
конвенционални и неконвенционални въглеводороди, които са обхванати от 
горепосоченото законодателство на ЕС в областта на околната среда (вж. 
параграф 3) и от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за 
проучване, изследване и производство на въглеводороди;

8. призовава Комисията незабавно да издаде насоки относно установяването на базови 
данни за наблюдение на водите, необходими за оценката на въздействието на 
проучването и извличането на шистов газ върху околната среда, и критериите, 
които следва да се използват за оценка на въздействието на хидравличното 
фрактуриране върху резервоарите на подземни води в различни геоложки 
формации, включително потенциалното изместване и кумулативните въздействия; 

9. призовава промишлеността, в условия на прозрачно сътрудничество с националните 
регулаторни органи, природозащитните групи и общностите, да предприеме 
необходимите мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
съответните подземни водни обекти и по този начин да поддържа доброто 
състояние на подземните води, така както е определено в Рамковата директива за 
водите и Директивата за подземните води;

10. счита, че споразуменията за взаимно неразпространение относно вредите за 
околната среда, здравето на хората и на животните, като тези, които се прилагат 
между собствениците на земя в близост до кладенци с шистов газ и операторите на 
шистов газ в САЩ, не биха били в съответствие със задълженията на ЕС и на 
държавите членки съгласно Орхуската конвенция, Директивата за достъп до 
информация (2003/04/ЕО) и Директивата относно екологичната отговорност.
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