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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jifhem li esplorazzjoni u estrazzjoni ta’ gass tax-shale jirreferu għal kull esplorazzjoni u 
estrazzjoni tal-idrokarbonju b’mod mhux konvenzjonali bl-użu ta’ metodi ta’ tħaffir 
orizzontali u ta’ frazzjonament idrawliku ta’ volum għoli utilizzati fl-industriji tal-fjuwils 
fossili fid-dinja kollha;

2. Jagħraf li l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-gass tax-shale jistgħu possibilment jirriżultaw 
f’ interazzjonijiet kumplessi u mifruxa mal-ambjent tal-madwar, partikolarment minħabba 
l-metodu tal-frazzjonament idrawliku użat, il-kompożizzjoni tal-likwidu tal-
frazzjonament, il-fond u l-kostruzzjoni tal-bjar u l-erja tal-art tal-wiċċ li tiġi affettwata;

3. Jinnota li l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-gass tax-shale huma koperti b’għadd ta’ biċċiet 
ta’ leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, inklużi d-Direttiva dwar l-Istima tal-Effetti ta' ċerti 
proġetti pubblici u privati fuq l-ambjent (85/337/KEE), id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali (2004/35/KE), id-Direttiva dwar l-Immaniġġjar ta’ Skart mill-
Industriji ta’ Estrazzjoni (2006/21/KE), id-Direttiva Seveso II (96/82/KE), id-Direttiva 
dwar il-Konservazzjoni tal-Habitats Naturali (92/43/KEE), ir-Regolament dwar ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi 
(REACH – 1907/2006), id-Direttiva dwar it-Tqegħid fis-Suq ta’ Prodotti Bijoċidali 
(98/8/KE) u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE);

4. Ifakkar fid-dritt li għandu kull wieħed mill-Istati Membri, skont l-Artikolu 194 TFUE, li 
jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi tal-enerġija tiegħu, l-għażla 
tiegħu bejn sorsi ta’ enerġija differenti u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija 
tiegħu, kemm-il darba l-acquis communautaire, speċjalment fil-qasam tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali, jiġi rrispettat għalkollox;

5. Ifakkar li d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tirrikjedi li l-Istati Membri jimplimentaw il-miżuri 
meħtieġa biex iħarsu l-istatus tal-kotra kollha tal-ilmijiet ta' taħt l-art milli jiddeterjora, 
inkluż minn għejun li jkunu ġejjin minn punt speċifiku bħalma huma l-esplorazzjoni u l-
estrazzjoni tal-idrokarbonju; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel rieżami komprensiv tal-leġiżlazzjoni eżistenti u, 
jekk meħtieġ, tressaq proposti biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-
Istima tal-Effetti ta’ ċerti proġetti privati u pubbliċi fuq l-ambjent ikopru b'mod adegwat l-
ispeċifiċitajiet tal-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-gass tax-shale, sabiex jinkludu l-
frazzjonament idrawliku fl-Anness III tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali, 
biex jirrikjedu sigurtà finanzjarja jew assigurazzjoni adegwati biex ikopru danni 
ambjentali, u sabiex l-estrazzjoni tal-gass tax-shale tiġi inkluża taħt id-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali (2010/75/UE) u tiġi soġġetta għar-rekwiżiti dwar l-Aħjar Tekniki 
Disponibbli, b'żieda mar-rekwiżiti għat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ taħt id-Direttiva 
dwar l-Immaniġġjar ta' Skart mill-Industriji ta' Estrazzjoni;
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7. Ifakkar li n-“Nota ta’ Gwida dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE għal proġetti 
relatati mal-esplorazzjoni u l-isfruttament ta’ idrokarbur mhux konvenzjonali” (Ref. Ares 
(2011)1339393), maħruġa mill-Kummissjoni, DĠ Ambjent, fit-12 ta’ Diċembru 2011, 
tikkonferma li l-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, kif emendata u kif ġiet ikkodifikata 
bid-Direttiva 2011/92/UE, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent (magħrufa bħala l-Istima tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tkopri 
b’mod suffiċjenti l-esplorazzjoni u l-isfruttament ta’ idrokarburi mhux konvenzjonali; 
Ifakkar, barra minn hekk, li kwalunkwe metodu ta’ frazzjonament idrawliku użat huwa 
parti mill-attivitajiet ġenerali konvenzjonali u mhux konvenzjonali tal-esplorazzjoni u l-
estrazzjoni tal-idrokarbur, li huma koperti milleġiżlazzjoni ambjentali tal-UE imsemmija 
hawn fuq (ara 3) u mid-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ 
Mejju 1994 dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-
ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ gwida, mingħajr dewmien, dwar l-istabbiliment kemm 
tad-dejta għall-monitoraġġ tal-linja ta’ bażi tal-ilma, liema dejta hija meħtieġa għal 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-gass tax-shale, u 
kemm tal-kriterji li għandhom jintużaw għall-valutazzjoni tal-impatti tal-frazzjonament 
idrawliku fuq il-ħażniet tal-ilma ta' taħt l-art f'formazzjonijiet ġeoloġiċi differenti, inklużi 
l-possibilità li jkun hemm tnixxijiet u l-impatti kumulattivi; 

9. Jistieden lill-industrija, f’kollaborazzjoni trasparenti mal-korpi regolatorji nazzjonali, il-
gruppi ambjentali u l-komunitajiet, biex jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex l-istatus tal-kotra 
relevanti tal-ilmijiet ta’ taħt l-art jiġi mħares milli jiddeterjora, u b’hekk jinżamm l-istat 
tajjeb tal-ilma ta’ taħt l-art hekk kif definit fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva 
dwar l-Ilma ta’ taħt l-Art;

10. Jikkunsidra li ftehimiet reċiproċi biex ma jsirx żvelar rigward id-dannu għas-saħħa tal-
ambjent, tal-bnedmin u tal-annimali, bħalma huma dawk li diġà huma fis-seħħ bejn is-
sidien tal-art fil-viċinanzi ta’ bjar tal-gass tax-shale u l-operaturi tal-gass tax-shale fl-Istati 
Uniti, ma jkunux konformi mal-obbligi tal-UE u tal-Istati Membri taħt il-konvenzjoni ta' 
Aarhus, id-Direttiva dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni (2003/04/KE) u d-Direttiva dwar 
ir-Responsabbiltà Ambjentali.
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