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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0444/2012, внесена от Асоциацията за граждански права,
относно проект за добив на шистов газ в Румъния 

Петиция 0484/2012, внесена от Ралф Фурман, с германско гражданство, 
относно фракинга и опасностите от добива на шистов газ 

Петиция 0504/2012, внесена от Даниел Фавари, с френско гражданство, 
подкрепена от 15 860 подписа, относно протеста им срещу добива на 
шистов газ

Петиция 0596/2012, внесена от Василе Стан, с румънско гражданство, 
относно протеста срещу запланувания добив на шистов газ в Румъния

Петиция 0759/2012, внесена от Анегрет Каримдадян-Хикинг, с 
германско гражданство, относно фракинга и опасностите от добива на 
шистов газ

Петиция 0761/2012, внесена от Едвард Зитка, с полско гражданство, 
относно добива на шистов газ в Полша

Петиция 0895/2012, внесена от Розмари Рехтер, с британско 
гражданство, относно изкопаемите горива 

петиция 2376/2013, внесена от Оана Чирила, с румънско гражданство, 
относно проучване за шистов газ в Румъния

1. Резюме на петиция 0444/2012
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Асоциацията изказва своето дълбоко несъгласие с проекта за проучване и добив на 
шистов газ при Вама Веки и Констанца, като изразява безпокойството си от 
възможното разрушаване на подпочвения воден слой по румънското крайбрежие. 
Асоциацията настоява за замразяване или временно прекратяване на проекта до 
провеждането на референдум по тази тема.

Резюме на петиция 0484/2012

Вносителят на петицията предупреждава за опасностите от фракинга – техниката, която 
се използва за добива на шистов газ. Фракингът включва инжектиране на смес от вода 
и химикали под налягане в земята с цел извличане на газ от скалните пластове. Според 
вносителя на петицията в Германия тази техника попада в обхвата на остарелите 
правила за добив и не се изисква извършването на оценка на въздействието върху 
околната среда преди използването й. Вносителят на петицията предупреждава също за 
опасността от замърсяване на подпочвената и питейната вода с химикали, загуба на 
земеделска земя, разрушаване на ландшафта със сондажи и използване на много големи 
количества вода в процеса на фракинг. Той посочва също, че въздействието на 
фракинга върху околната среда е много по-голямо от това на конвенционалните методи 
за добив на газ поради освобождаването на метан и високото ниво на потребление на 
енергия. Вносителят на петицията призовава, наред с другото, за въвеждането на 
задължителна оценка на въздействието върху околната среда, която да придружава 
плановете за добив на шистов газ, за забрана за добива на шистов газ във водосборни 
басейни за питейна вода и природни зони, за това да не се отпускат никакви субсидии, 
ако се използва техниката фракинг, за абсолютно върховенство на природата и 
околната среда и за това предприятията за добив на газ да бъдат задължени да 
компенсират всички причинени щети.

Резюме на петиция 0504/2012

Вносителят на петицията координира действията на гражданите в няколко държави 
членки с цел противопоставяне на проучването и добива на шистов газ. Представено е 
много голямо количество документация, която не може да бъде обработена от 
неспециалист. Основното твърдение е, че действащото законодателство на ЕС е 
непълно и твърде слабо и не осигурява рамка с достатъчно информация за тази нова 
технология. Няма всеобхватно законодателство в областта на добива на ресурси, 
законодателството в областта на използването на водните ресурси включва твърде 
много изключения за промишлени цели, докато натискът от населението върху 
съществуващите ресурси се увеличава. Директива 85/337/ЕИО за оценката на 
въздействието върху околната среда и последващите изменения, приложение I, член 1, 
определя прага за добива на газ, а член 12 – за използването на подземните водни 
ресурси, и в двата случая при твърде ниски нива, като по този начин прави оценката на 
въздействието незадължителна. Гражданите призовават Парламента да упражни своето 
правомощие в процедурата за съвместно вземане на решение, за да се вземат предвид 
техните аргументи.

Резюме на петиция 0596/2012
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Вносителят на петицията протестира срещу добива на шистов газ, като посочва, че в 
повечето случаи образуването на въглеводород в скалата-майка отнема милиони 
години при температури между 100 и 150° C . Той изразява безпокойство във връзка с 
опасностите за здравето, свързани с извличането на тези залежи, като цитира Адам Лоу, 
ендокринолог във Weill Cornell Medical College в Ню Йорк, който се застъпва за 
налагане на мораториум над хидравличното разбиване, докато не са известни всички 
последствия за здравето. Той призовава за извършване на проучвания във връзка с 
други възможности за снабдяване с енергия, с цел значително намаляване на 
използването на енергията от изкопаеми източници и на ядрената енергия, както и за 
мораториум над търсенето и извличането на шистов газ. 

Резюме на петиция 0759/2012

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с опасностите от фракинга 
– процедура, която се използва за добив на шистов газ от подземни скални пластове 
чрез инжектиране на смес от вода и химикали под налягане – процес, за който се 
прилагат остарели разпоредби относно минното дело в Германия, съгласно които не се 
изисква предварително извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 
Тя предупреждава също така за опасността от замърсяване на подпочвената и 
питейната вода с химикали, загуба на земеделска земя, разрушаване на ландшафта със 
сондажи и използване на много големи количества вода в процеса на фракинг, като 
посочва, че фракингът причинява много по-голямо замърсяване от конвенционалните 
методи за добив на газ, поради освобождаването на метан и високото ниво на 
потребление на енергия. Съответно тя призовава за въвеждането на предварителна 
оценка на въздействието върху околната среда за плановете за добив на шистов газ, за 
забрана на добива на шистов газ във водосборни басейни за питейна вода и в зони с 
дива флора и фауна, за това да не се отпускат субсидии за фракинг, за абсолютно 
върховенство на дивата флора и фауна и на околната среда и за предвиждане на правна 
отговорност на предприятията за добив на газ по отношение на всички причинени 
щети.

Резюме на петиция 0761/2012

Вносителят на петицията посочва, че Полша е на път да започне интензивен добив на 
шистов газ, което може да създаде сериозни проблеми и преди всичко да причини 
замърсяване на подпочвените води с метан и други химикали. Ето защо вносителят на 
петицията се обръща към Парламента с молба за намеса и прекратяване на добива на 
шистов газ, който преди всичко се извършва от чуждестранни концерни и който не 
само ще предизвика замърсяване на околната среда с разрушителни последствия, но и 
ще създаде сериозна заплаха за здравето на хората и животните. 

Резюме на петиция 0895/2012

Вносителката счита, че законодателството на ЕС не е достатъчно строго, за да се 
справи с рисковете, свързани с хидравличното фрактуриране при проучването за 
шистов газ. Призовава за специфична регулация относно проучванията на сушата, като 
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изразява становище, че настоящите правни разпоредби са заети от законодателството, 
приложимо при морски проучвания. Вносителката предлага приемането на правни 
стандарти за регулиране, наред с другото, на качеството на цимента, сеизмичното 
наблюдение, отчитането на метан на повърхността, отвеждането на отпадъчни води и 
разстоянието от населени места.

Във втората част на петицията вносителката протестира против факта, че в инициатива 
„Хоризонт 2020“ природният газ е считан за форма на енергия, която води до ниски 
емисии на въглероден двуокис, и че финансирането на изследователски и развойни 
проекти в областта на възобновяемите източници на енергия е било разширено, за да 
съдържа изрично изкопаемите горива. Вносителката оспорва тази промяна, считайки че 
тя ще има отрицателно въздействие върху сектора за производство на енергия от 
възобновяеми източници, и очаква разяснение по въпроса.

Резюме на петиция 2376/2013

Вносителката на петицията твърди, че след сключването на договор за проучване и 
добив на шистов газ с дружеството „Шеврон“ румънското правителство прави 
понастоящем всичко възможно, за да защити интересите на дружеството, докато 
пренебрегва правата на отделните граждани. Тя възразява срещу използването на 
експлозиви в близост до градски жилищни и туристически райони без съгласието на 
засегнатите собственици на имоти и изразява загриженост във връзка с възможните 
смъртоносни последствия от замърсяването на водата във водосборната зона Добруджа 
– единствения водоизточник на местните жители. Тя твърди, че правителството действа 
безотговорно, като излага на риск живота на десетки хиляди, и призовава за незабавно 
прекратяване на тези дейности. 

2. Допустимост

0444/2012: Обявена за допустима на 19 юли 2012 г. 
0484/2012: Обявена за допустима на 10 септември 2012 г. 
0504/2012: Обявена за допустима на 12 септември 2012 г.
0596/2012: Обявена за допустима на 17 септември 2012 г.
Петиции 0759/2012 и 0761/2012: обявени за допустими на 11 октомври 2012 г.
0895/2012: обявена за допустима на 06 ноември 2012 г.
2376/2013: обявена за допустима на 25 септември 2014 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Вносителите на петициите призовават за временен мораториум или забрана за 
операции за шистов газ, включващи използването на хидравлично фрактуриране, 
предвид възможните рискове за човешкото здраве и околната среда. Повдигнати са и 
опасения по отношение на възможни вратички в действащото законодателство на ЕС.
Както е посочено в отговора на Комисията на петиция 1378/2011, съгласно член 194, 
параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите 
членки имат правото да определят условията за експлоатация на собствените им 
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енергийни ресурси.  При надлежно съблюдаване на необходимостта да се опазва и 
подобрява околната среда (член 194, параграф 1 от ДФЕС), всяка държава членка има 
отговорност да решава дали да разреши проучване, изследване и/или производство на 
неконвенционални газови ресурси в рамките на нейната юрисдикция. Тази разпоредба 
не засяга член 192, параграф 2, буква в) от ДФЕС, според който могат да бъдат приети 
мерки, които съществено влияят върху избора на държавите членки между различни 
енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване, но тези мерки 
изискват единодушното решение на Съвета в съответствие със специална 
законодателна процедура.
Държавите членки трябва да гарантират чрез подходяща оценка, лицензиране и схеми 
за предоставяне на разрешения, а така също и чрез контролни и инспекционни 
мероприятия, че всяко проучване или експлоатация на енергоизточници, включително 
на тези, които използват хидравлично фрактуриране, е в съответствие с изискванията 
на съществуващата правна рамка в ЕС, в това число с разпоредбите относно защитата 
на здравето на хората и околната среда. Принципите на предпазните мерки и 
превантивните действия са част от водещите принципи за развитието на политиката на 
ЕС в областта на околната среда, както е предвидено в член 191 от ДФЕС. 
Правната оценка, извършена от Комисията1, заключи, че въз основа на наличната 
техническа информация, съществуващото законодателство на ЕС е приложимо спрямо 
практиките, които се изискват за проучването и производството на шистов газ от 
планирането до прекратяването им. Това включва, наред с другото, разпоредби, 
отнасящи се до извършването на оценки на въздействието върху околната среда за 
проекти за добив на природен газ2, опазването на повърхностните и подземните води3, 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии4, регистрацията, оценката и 
разрешаването на химикали5, както и до екологично защитените зони в рамките на 
„Натура 2000“ (т.е. Директивата за птиците6 и Директивата за местообитанията7). 
Събира се допълнителна информация, за да се установи дали съществуващото 
законодателство на ЕС осигурява достатъчна степен на защита за околната среда и 
човешкото здраве. Като част от този процес на събиране на информация неотдавна 
Комисията публикува проучване на рисковете за околната среда от операции, свързани 
с неконвенционални въглеводороди, включващи използването на голям обем 
хидравлично фрактуриране (като шистовия газ). Освен това бяха публикувани 
проучвания за енергийния пазар и въздействието върху климата8. 
Проучването за въздействието на енергийния пазар показва, че развитието, свързано с 
неконвенционалния газ в САЩ, е довело до това, че повече доставки на втечнен 
природен газ стават достъпни на световно равнище, като непряко влияят върху цените 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Директива 2011/92/ЕС, ОВ L 26/1, 28.1.2012 г., наричана също „Директива за ОВОС“. Насоки за 
прилагането на Директивата за ОВОС за проекти, свързани с проучването и добива на неконвенционални 
въглеводороди могат да се видят на: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
3 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1 и Директива 2006/118/ЕО, ОВ L 372/19, 
27.12.2006 г. 
4 Директива 2006/21/ЕО, ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.
5 Регламент (ЕО) 1907/2006, ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
6 Директива 79/409/ЕИО, ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.
7 Директива 92/43/ЕИО, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
8 Публикувани на 7мисептември 2012 г., достъпни на уебсайта на ГД „Околна среда“: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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на природния газ в ЕС. Въз основа на опита на САЩ и прегледа на потенциалните 
ресурси на ЕС проучването навежда на мисълта, че в най-добрия случай бъдещото 
производство на шистов газ в Европа може да помогне на ЕС да поддържа 
зависимостта от вноса на енергия на около 60%. Но то също така разкрива една 
понякога значителна несигурност по отношение на възстановимите обеми, 
технологичното развитие, общественото приемане и достъпа до земя и пазари.
Проучването на въздействието върху климата показва, че шистовият газ, произведен в 
ЕС, причинява повече емисии от парникови газове, отколкото конвенционалният 
природен газ, произведен в ЕС, но ако се управлява добре – по-малко, отколкото 
вносният газ от държави извън ЕС, внасян било по тръбопроводи или като втечнен 
природен газ, поради въздействието върху емисиите от преноса на газ на дълги 
разстояния.
Проучването на рисковете за околната среда установява, че подобни операции 
обикновено са свързани с по-големи рискове, отколкото добивът на конвенционални 
въглеводороди, и то набелязва редица въпроси във връзка с приложимото 
законодателство. В момента службите на Комисията анализират тези констатации. 
Стартирани са две допълнителни проучвания, които ще предоставят по-нататъшна 
социално-икономическа и правна поддръжка в контекста на текущия процес на оценка1. 
Заключение
Комисията приема за сведение опасенията, повдигнати по отношение на потенциалните 
рискове за здравето и околната среда, свързани с проектите за шистов газ и практиките 
на хидравлично фрактуриране. Тя е започнала работа, за да прецени до края на 2013 г. 
необходимостта от рамка за оценяване на безопасния и сигурен добив на 
неконвенционални въглеводороди (напр. шистов газ).  Всички варианти на политиката 
(законодателни и незаконодателни) ще бъдат разгледани в рамките на този процес. 

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 28 февруари 2015 г.

Петиции 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 и 
2376/2013

Вносителите на петициите призовават за временен мораториум или забрана за 
операции за шистов газ, включващи използването на хидравлично фрактуриране, 
предвид възможните рискове за човешкото здраве и околната среда. Повдигнати са и 
опасения по отношение на възможни вратички в действащото законодателство на ЕС.

Както е посочено в отговора на Комисията на петиция 1378/2011, съгласно член 194, 
параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите 
членки имат правото да определят условията за експлоатация на собствените им 
енергийни ресурси.  При надлежно съблюдаване на необходимостта да се опазва и 
подобрява околната среда (член 194, параграф 1 от ДФЕС), всяка държава членка има 

                                               
1  За допълнителна информация се свържете с: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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отговорност да решава дали да разреши проучване, изследване и/или производство на 
неконвенционални газови ресурси в рамките на нейната юрисдикция. 

Държавите членки трябва да гарантират чрез подходяща оценка, лицензиране и схеми 
за предоставяне на разрешения, а така също и чрез контролни и инспекционни 
мероприятия, че всяко проучване или експлоатация на енергоизточници, включително 
на тези, които използват хидравлично фрактуриране, е в съответствие с изискванията 
на съществуващата правна рамка в ЕС, в това число с разпоредбите относно защитата 
на здравето на хората и околната среда. Принципите на предпазните мерки и 
превантивните действия са част от водещите принципи за развитието на политиката на 
ЕС в областта на околната среда, както е предвидено в член 191 от ДФЕС. 

Правната оценка, извършена от Комисията1, заключи, че въз основа на наличната 
техническа информация, съществуващото законодателство на ЕС е приложимо спрямо 
практиките, които се изискват за проучването и производството на шистов газ от 
планирането до прекратяването им. Това включва, наред с другото, разпоредби, 
отнасящи се до извършването на оценки на въздействието върху околната среда за 
проекти за добив на природен газ2, опазването на повърхностните и подземните води3, 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии4, регистрацията, оценката и 
разрешаването на химикали5, както и до екологично защитените зони в рамките на 
„Натура 2000“ (т.е. Директивата за птиците6 и Директивата за местообитанията7). 

Комисията събира допълнителна информация, за да се улесни оценката дали 
съществуващото законодателство на ЕС осигурява достатъчна степен на защита за 
околната среда и човешкото здраве. Като част от този процес на събиране на 
информация неотдавна Комисията публикува проучване на рисковете за околната среда 
от операции, свързани с неконвенционални въглеводороди, включващи използването на 
голям обем хидравлично фрактуриране (като операции за шистов газ). Освен това бяха 
публикувани и проучвания за енергийния пазар и въздействието върху климата8. 

Проучването за въздействието на енергийния пазар показва, че развитието, свързано с 
неконвенционалния газ в САЩ, е довело до това, че повече доставки на втечнен 
природен газ стават достъпни на световно равнище, като непряко влияят върху цените 
на природния газ в ЕС. Въз основа на опита на САЩ и прегледа на потенциалните 
ресурси на ЕС проучването навежда на мисълта, че в най-добрия случай бъдещото 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2  Директива 2011/92/ЕС, ОВ L 26/1, 28.1.2012 г., наричана също „Директива за ОВОС“. Насоки за 
прилагането на Директивата за ОВОС за проекти, свързани с проучването и добива на неконвенционални 
въглеводороди могат да се видят на: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1 и Директива 2006/118/ЕО, ОВ L 372/19, 
27.12.2006 г. 

4 Директива 2006/21/ЕО, ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

5 Регламент (ЕО) 1907/2006, ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

6 Директива 79/409/ЕИО, ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

7 Директива 92/43/ЕИО, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

8  Публикувани на 7мисептември 2012 г., достъпни на уебсайта на ГД „Околна среда“:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm



PE502.148v02-00 8/8 CM\1052680BG.doc

BG

производство на шистов газ в Европа може да помогне на ЕС да ограничи зависимостта 
от вноса на енергия на около 60%. Но то също така разкрива една значителна 
несигурност по отношение на възстановимите обеми на шистов газ, въпросите, 
свързани с технологичното развитие, общественото приемане и достъпа до земя и 
пазари.

Проучването на въздействието върху климата показва, че шистовият газ, произведен в 
ЕС, би причинил повече емисии от парникови газове, отколкото конвенционалният 
природен газ, произведен в ЕС, но ако се управлява добре – по-малко, отколкото 
вносният газ от държави извън ЕС, внасян било по тръбопроводи или като втечнен 
природен газ, поради въздействието върху емисиите от преноса на газ на дълги 
разстояния.

Проучването на рисковете за околната среда установява, че подобни операции 
обикновено са свързани с по-големи рискове, отколкото добивът на конвенционални 
въглеводороди, и то набелязва редица въпроси във връзка с приложимото 
законодателство. В момента службите на Комисията анализират тези констатации. 
Стартирани са две допълнителни проучвания, които ще предоставят по-нататъшна 
социално-икономическа и правна информация в контекста на текущия процес на 
оценка1. 

Заключение

Комисията приема за сведение опасенията, повдигнати по отношение на потенциалните 
рискове за здравето и околната среда, свързани с проектите за шистов газ и практиките 
на хидравлично фрактуриране. През януари 2014 г. тя прие съобщение и препоръка 
относно проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с 
използване на хидравлично разбиване с големи водни количества2. Държавите членки, 
които са избрали да провеждат проучване или добив на неконвенционални 
въглеводороди, като например шистов газ, бяха приканени да изпълнят тази препоръка 
до 28 юли 2014 г. и ежегодно да информират Комисията за въведените от тях мерки в 
отговор на настоящата препоръка (за първи път до декември 2014 г.). След това 
Комисията ще публикува информацията, получена от държавите членки. 
Информацията, предоставена от държавите членки в края на 2014 г., понастоящем се 
подготвя за публикуване. Комисията ще направи цялостна оценка на ефективността на 
настоящия подход до август 2015 г. и впоследствие ще реши дали са необходими 
допълнителни действия, включително разглеждане на бъдещи законодателни 
предложения. 

Комисията също така ще продължи да осъществява мониторинг на държавите членки за 
спазването на задълженията им съгласно законодателството на Съюза.

                                               
1  За допълнителна информация се свържете с: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN


