
AD\905905EL.doc PE488.049v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2011/2308(INI)

21.6.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον
(2011/2308(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Lichtenberger



PE488.049v02-00 2/5 AD\905905EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\905905EL.doc 3/5 PE488.049v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι με την αναφορά σε έρευνα και εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
εννοείται κάθε έρευνα και εξόρυξη μη συμβατικών υδρογονανθράκων που 
πραγματοποιείται με μεθόδους οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρωγμάτωσης 
μεγάλου όγκου στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων σε ολόκληρο τον κόσμο·

2. αναγνωρίζει ότι η έρευνα και η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου είναι πιθανό να 
προκαλέσουν πολύπλοκες και πολύπλευρες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον της 
περιοχής, ιδίως λόγω της τεχνολογίας υδραυλικής ρωγμάτωσης που χρησιμοποιείται, της 
σύνθεσης του υγρού ρωγμάτωσης, του βάθους και της κατασκευής των φρεάτων, και του 
εδάφους στην επιφάνεια·

3. επισημαίνει ότι η έρευνα και η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου καλύπτονται από 
διάφορες νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(85/337/ΕΟΚ, οδηγία ΕΠΕ), της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ), 
της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας (2006/21/ΕΚ), της οδηγίας 
Seveso II (96/82/ΕΚ), της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), της οδηγίας για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH-1907/2006), της οδηγίας για τα βιοκτόνα (98/8/ΕΚ), και της οδηγίας-
πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ)·

4. υπενθυμίζει το δικαίωμα των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, να 
καθορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών τους πόρων, την επιλογή τους 
μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους 
εφοδιασμού, με την προϋπόθεση να τηρείται πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο, ιδιαίτερα 
στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν την επιδείνωση της κατάστασης όλων των 
υπόγειων υδάτινων μαζών, μεταξύ άλλων την επιδείνωση που προέρχεται από 
συγκεκριμένο σημείο όπως κατά την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων· 

6. καλεί την Επιτροπή να διεξάγει ολοκληρωμένη επανεξέταση της υπάρχουσας νομοθεσίας 
και, αν κρίνεται σκόπιμο, να διατυπώσει προτάσεις για να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις 
της οδηγίας ΕΠΕ καλύπτουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες της έρευνας και εξόρυξης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να συμπεριληφθεί η υδραυλική ρωγμάτωση στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, και να καταστεί επαρκής η 
χρηματική ασφάλεια ή ασφάλιση για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ζημίας, όπως 
επίσης για να συμπεριληφθεί η εξόρυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην οδηγία 
για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΕ) και να υπαχθεί στις απαιτήσεις για τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, επιπλέον των απαιτήσεων περί επεξεργασίας λυμάτων που 
περιέχονται στην οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας·
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7. υπενθυμίζει ότι το επεξηγηματικό σημείωμα για την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
για τα έργα που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων (Ref. Ares (2011)1339393), που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Επιτροπής στις 12ης Δεκεμβρίου 2011, επιβεβαιώνει ότι η οδηγία 
85/337/EΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 
2011/92/EΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ή οδηγία ΕΠΕ) καλύπτει επαρκώς την έρευνα και εκμετάλλευση των μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων· υπενθυμίζει ακόμα, ότι οποιαδήποτε μέθοδος υδραυλικής 
ρωγμάτωσης χρησιμοποιείται αποτελεί μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων έρευνας 
και εξόρυξης συμβατικών και μη συμβατικών υδρογονανθράκων, που καλύπτονται από 
την ανωτέρω περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ (βλέπε παράγραφο 3) και την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 για 
τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων·

8. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό των βασικών δεδομένων ελέγχου των υδάτων τα οποία απαιτούνται για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της έρευνας και εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου, και των κριτηρίων αξιολόγησης των επιπτώσεων της υδραυλικής ρωγμάτωσης 
στους υπόγειους ταμιευτήρες ύδατος στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαρροών και σωρευτικών επιπτώσεων· 

9. καλεί τη βιομηχανία να λάβει, σε διαφανή συνεργασία με τους τοπικούς κανονιστικούς 
φορείς, τις τοπικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές 
κοινότητες, τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της κατάστασης όλων 
των σχετικών υπογείων υδάτινων μαζών, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή κατάσταση 
των υπόγειων υδάτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους και 
την οδηγία για την προστασία των υπογείων υδάτων·

10. θεωρεί ότι η σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών εχεμύθειας για τη ζημία που προκαλείται στο 
περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων και στην υγεία των ζώων, όπως αυτές που ισχύουν 
μεταξύ των ιδιοκτητών γης σε περιοχές κοντά σε φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και των φορέων εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, θα αντέβαινε 
στις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει της σύμβασης του Aarhus, της 
οδηγίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες (2003/04/ΕΚ) και της οδηγίας για την 
περιβαλλοντική ευθύνη.
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