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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. înțelege că explorarea și extracția gazelor de șist se referă la orice explorare și extracție 
neconvențională a hidrocarburilor care utilizează forajul orizontal și metode de fracturare 
hidraulică de volum mare care sunt utilizate în industria combustibililor fosili din întreaga 
lume;

2. recunoaște că este posibil ca explorarea și extracția gazelor de șist să ducă la interacțiuni 
complexe și orizontale cu mediul înconjurător, în special din cauza metodei de fracturare 
hidraulică utilizate, a compoziției lichidului de fracturare, precum și din cauza construcției 
și a adâncimii puțurilor și că zonele terestre de suprafață pot fi afectate;

3. remarcă faptul că explorarea și extracția gazelor de șist fac obiectul mai multor acte 
legislative ale UE în materie de mediu, inclusiv al Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului (85/337/CEE), al Directivei privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător (2004/35/CE), al Directivei privind gestionarea deșeurilor provenite din 
industria minieră (2006/21/CE), al Directivei Seveso II (96/82/CE), al Directivei privind 
habitatele (92/43/CEE), al Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH - 1907/2006), al Directivei privind
comercializarea produselor biodestructive (98/8/CE) și al Directivei-cadru privind apa 
(2000/60/CE);

4. reamintește dreptul tuturor statelor membre de a stabili condițiile de exploatare a 
resurselor lor energetice, opțiunile proprii în ceea ce privește utilizarea diferitelor surse de 
energie, precum și structura generală a sistemului de aprovizionare cu energie, în 
conformitate cu articolul 194 din TFUE, cu condiția ca acquis-ul comunitar, în special în 
domeniul legislației privind mediul, să fie pe deplin respectat;

5. reamintește faptul că Directiva-cadru privind apa prevede ca statele membre să pună în 
aplicare măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă 
subterană, inclusiv din surse provenind de la un anumit punct, cum ar fi explorarea și 
extracția hidrocarburilor; 

6. invită Comisia să realizeze o revizuire amplă a legislației existente și, dacă este cazul, să 
prezinte propuneri pentru a asigura faptul că dispozițiile Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului se referă în mod adecvat la particularitățile explorării și ale 
extracției gazelor de șist, pentru a include fracturarea hidraulică în anexa III la Directiva 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător, pentru a solicita o garantare sau o 
asigurare financiară adecvată pentru a acoperi daunele aduse mediului și pentru a include 
extracția gazelor de șist în cadrul Directivei privind emisiile industriale (2010/75/UE) și a 
face din aceasta obiectul cerințelor privind cele mai bune tehnici disponibile, pe lângă 
cerințele privind tratarea apelor reziduale în temeiul Directivei privind gestionarea 
deșeurilor provenite din industria minieră;
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7. reamintește faptul că Nota orientativă privind aplicarea Directivei 85/337/CEE în cazul 
proiectelor legate de explorarea și exploatarea hidrocarburilor neconvenționale (Ref. Ares 
(2011)1339393), emisă de Comisie, DG Mediu, la 12 decembrie 2011, confirmă faptul că 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată și codificată prin 
Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului (denumită „Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului” sau 
„Directiva EIA”), cuprinde dispoziții referitoare la explorarea și la exploatarea 
hidrocarburilor neconvenționale; reamintește, de asemenea, faptul că toate metodele de 
fracturare hidraulică utilizate fac parte din activitățile generale de explorare și de extracție 
a hidrocarburilor convenționale și neconvenționale, care fac obiectul legislației UE în 
materie de mediu menționate anterior (a se vedea punctul 3) și al Directivei 94/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și 
folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor;

8. invită Comisia să emită, fără întârziere, orientări privind stabilirea unor date de referință 
privind monitorizarea apei necesare pentru o evaluare a impactului asupra mediului al 
explorării și al extracției gazelor de șist și a unor criterii care să fie utilizate la evaluarea 
impacturilor fracturării hidraulice asupra rezervoarelor de apă subterană din diferite 
formațiuni geologice, inclusiv a unei eventuale scurgeri și a impacturilor cumulative; 

9. invită întreprinderile din acest sector să ia măsurile necesare, printr-o colaborare 
transparentă cu organismele de reglementare naționale, cu grupurile și comunitățile 
ecologiste, pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană 
importante și pentru a menține starea bună a apelor subterane, astfel cum este definită în 
Directiva-cadru privind apa și în Directiva privind apele subterane;

10. consideră că acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, 
sănătății omului și animalelor, precum cele care au fost în vigoare între proprietarii din 
vecinătatea puțurilor de gaze de șist și operatorii de gaze de șist din SUA nu respectă 
obligațiile UE și ale statelor membre ce decurg din Convenția de la Aarhus, din Directiva 
privind accesul la informații (2003/04/CE) și din Directiva privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător.
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