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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. rozumie poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego jako oznaczające poszukiwanie i 
wydobycie niekonwencjonalnych form węglowodorów przy wykorzystaniu metod 
wiercenia w płaszczyźnie poziomej i szczelinowania hydraulicznego na szeroką skalę 
stosowanych w branży paliw kopalnych na całym świecie;

2. przyznaje, że poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego może wywoływać złożone i 
wzajemnie powiązane skutki w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza wskutek stosowania 
metody szczelinowania hydraulicznego, składu płynu szczelinującego oraz przez wzgląd 
na głębokość odwiertów i wielkość zajętej powierzchni gruntów;

3. zwraca uwagę, że poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego regulowane jest przepisami 
kilku unijnych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, np. dyrektywą w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne (85/337/EWG), dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko (2004/35/WE), dyrektywą w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (2006/21/WE), dyrektywą w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(Seveso II) (96/82/WE), dyrektywą siedliskową (92/43/EWG), rozporządzeniem w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) (1907/2006), dyrektywą dotyczącą wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych (98/8/WE) oraz ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE);

4. przypomina o prawie państw członkowskich, na mocy art. 194 TFUE, do określania 
warunków wykorzystania ich zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami 
energii i ogólnej struktury ich zaopatrzenia w energię, pod warunkiem pełnego 
poszanowania dorobku prawnego UE, zwłaszcza w dziedzinie przepisów dotyczących 
środowiska;

5. przypomina, że na mocy ramowej dyrektywy wodnej państwa członkowskie mają 
obowiązek wdrażać środki konieczne dla zapobieżenia pogorszeniu się stanu całości wód 
podziemnych, w tym ze źródeł powstających w konkretnym miejscu, na przykład wskutek 
poszukiwania i wydobycia węglowodorów; 

6. wzywa Komisję do dokonania kompleksowego przeglądu obowiązujących przepisów, a 
we właściwym przypadku do przedstawienia wniosków, które zapewnią, że przepisy 
dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne będą w odpowiedni sposób uwzględniały 
specyfikę poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, włączą szczelinowanie 
hydrauliczne do załącznika III dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, 
wprowadzą wymóg posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego lub 
ubezpieczenia na pokrycie szkód wyrządzonych w środowisku, włączą wydobycie gazu 
łupkowego do zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE) oraz 
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zastosują wobec niego wymogi dotyczące najlepszych dostępnych technik, które 
uzupełnią wymogi dotyczące oczyszczania ścieków określone w dyrektywie w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego;

7. przypomina, że w wytycznych DG Komisji ds. Środowiska z dnia 12 grudnia 2011 r. w 
sprawie stosowania dyrektywy 85/337/EWG do projektów w zakresie poszukiwania i 
wydobycia niekonwencjonalnych form węglowodorów (Ref. Ares (2011)1339393) 
potwierdzono, że w dyrektywie Rady 85/337/EWG zmienionej i ujednoliconej dyrektywą 
2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (znanej jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) uwzględniono wydobycie i 
eksploatację węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych; Przypomina ponadto, że w 
przypadku wykorzystywania technologii szczelinowania hydraulicznego technologia ta 
jest częścią ogólnych prac związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów ze 
złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, które wchodzą w zakres wyżej 
wspomnianych przepisów UE dotyczących środowiska (zob. ust. 3) oraz dyrektywy 
94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów;

8. apeluje do Komisji o bezzwłoczne przedstawienie wytycznych dotyczących określenia 
zarówno danych związanych z monitorowaniem podstawowych wskaźników jakości wód, 
które są niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania poszukiwania i wydobycia 
gazu łupkowego na środowisko naturalne, jak i kryteriów wykorzystywanych do oceny 
skutków szczelinowania hydraulicznego dla zasobów wód podziemnych w różnych 
formacjach geologicznych, w tym potencjalnych wycieków i skutków skumulowanych; 

9. wzywa branżę do przejrzystej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, 
organizacjami i wspólnotami ochrony środowiska w celu przyjęcia niezbędnych środków 
zapobiegających pogorszeniu stanu wód podziemnych, aby utrzymać je w dobrym stanie 
określonym w ramowej dyrektywie wodnej i dyrektywie w sprawie wód gruntowych;

10. uważa, że umowy o wzajemnym zachowaniu poufności w odniesieniu do szkód 
wyrządzonych w środowisku naturalnym oraz uszczerbków na zdrowiu ludzi i zwierząt, 
które obowiązywały pomiędzy właścicielami gruntów otaczających odwierty gazu 
łupkowego a operatorami, których działalność związana była z poszukiwaniem i 
wydobyciem tego gazu w Stanach Zjednoczonych, byłyby sprzeczne ze zobowiązaniami 
UE i państw członkowskich wynikającymi z konwencji z Aarhus oraz z przepisami 
dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 
(2003/04/WE) i dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko;
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