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1. Περίληψη της αναφοράς 0444/2012

Η εν λόγω ένωση εκφράζει την έντονη αντίθεσή της με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Vama Veche και στην Κωνστάντσα, εκφράζοντας την 
ανησυχία της σχετικά με την πιθανή καταστροφή υπογείων υδάτων στην παράκτια περιοχή 
της Ρουμανίας. Η εν λόγω ένωση ζητεί την διακοπή ή προσωρινή αναβολή του προγράμματος 
μέχρι να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το εν λόγω θέμα.

Περίληψη της αναφοράς 0484/2012

Ο αναφέρων προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους της υδραυλικής ρωγμάτωσης, της 
τεχνικής που εφαρμόζεται κατά την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση, νερό αναμεμειγμένο με χημικές ουσίες διοχετεύεται υπό πίεση στο 
έδαφος με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου από γεωλογικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η τεχνική αυτή υπάγεται στη Γερμανία στους απαρχαιωμένους κανόνες που 
διέπουν την εξορυκτική βιομηχανία και δεν απαιτείται εκ των προτέρων εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αναφέρων προειδοποιεί, μεταξύ άλλων, για τη μόλυνση των 
υπόγειων και των πόσιμων υδάτων με χημικές ουσίες, την απώλεια γεωργικών εκτάσεων, την 
παραμόρφωση του τοπίου με φρέατα γεώτρησης και τη χρήση πολύ μεγάλης ποσότητας 
ύδατος κατά τη διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Ακόμα, ισχυρίζεται ότι η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη με την υδραυλική ρωγμάτωση από ό,τι με 
την παραδοσιακή εξόρυξη φυσικού αερίου εξαιτίας της έκλυσης μεθανίου και της μεγάλης 
ενεργειακής κατανάλωσης. Ο αναφέρων ζητεί, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση υποχρεωτικής 
εκ των προτέρων εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια εξόρυξης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, την απαγόρευση της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
σε λεκάνες απορροής και φυσικές ζώνες, τη μη παροχή επιδότησης για τη χρήση της τεχνικής 
της υδραυλικής ρωγμάτωσης, την απόλυτη προτεραιότητα της φύσης και του περιβάλλοντος 
και την υποχρέωση αποζημίωσης από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εξόρυξης.

Περίληψη της αναφοράς 0504/2012

Η αναφέρουσα συντονίζει τις δράσεις των πολιτών σε διάφορα κράτη μέλη μέσω των οποίων 
εκφράζεται η αντίθεσή τους στην έρευνα και την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου. 
Έχει προσκομίσει τόσο πολλά έγγραφα που η εξέτασή τους δεν είναι δυνατή για κάποιον που 
δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις. Προβάλλεται ως βασικό επιχείρημα ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ είναι ελλιπής, παρουσιάζει αδυναμίες και δεν παρέχει ένα επαρκώς 
ενημερωμένο πλαίσιο για αυτή τη νέα τεχνολογία. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για την εξόρυξη πόρων, η νομοθεσία για τη χρήση των υδάτινων πόρων προβλέπει 
υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις για βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ η ζήτηση των πληθυσμών για 
πόρους ολοένα και αυξάνεται. Στο άρθρο 1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και 
στις συνακόλουθες τροποποιήσεις ορίζεται το κατώτατο όριο για την εξόρυξη αερίου και το 
στο άρθρο 12 ορίζεται το κατώτατο όριο για τη χρήση των αποθεμάτων υπόγειων υδάτων. 
Και στις δύο περιπτώσεις το κατώτατο όριο είναι πολύ χαμηλό και, συνεπώς, δεν είναι 
υποχρεωτική η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ζητούν από το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει 
ώστε, στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης, να ληφθούν υπόψη τα επιχειρήματά 
τους.
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Περίληψη της αναφοράς 0596/2012

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου, διατείνεται ότι η 
παραγωγή υδρογονανθράκων στην πλειοψηφία των μητρικών βράχων πραγματοποιείται σε 
μερικά εκατομμύρια χρόνια, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 100 και 150°C. Ο 
αναφέρων μνημονεύει τους κινδύνους που μπορεί να έχει η εκμετάλλευση των αερίων στην 
υγεία και παραπέμπει στον ενδοκρινολόγο Adam Law, του Weill Cornell Medical College 
της Νέας Υόρκης, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθεί αναστολή στην υδραυλική θραύση 
για όσο διάστημα δεν είναι γνωστές όλες οι συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν άλλοι δρόμοι προς την ενεργειακή μετάβαση, οι οποίοι να 
στοχεύουν στη σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών και πυρηνικών πηγών ενέργειας, και 
ζητεί αναστολή της έρευνας και εκμετάλλευσης σχιστολιθικών φυσικών αερίων στην 
Ευρώπη. 

Περίληψη της αναφοράς 0759/2012

Η αναφέρουσα προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους της υδραυλικής ρωγμάτωσης, της 
τεχνικής που εφαρμόζεται κατά την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση, νερό αναμεμειγμένο με χημικές ουσίες διοχετεύεται υπό πίεση στο 
έδαφος με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου από γεωλογικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με 
την αναφέρουσα, η τεχνική αυτή υπάγεται στη Γερμανία στους απαρχαιωμένους κανόνες που 
διέπουν την εξορυκτική βιομηχανία και δεν απαιτείται εκ των προτέρων εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αναφέρουσα προειδοποιεί, μεταξύ άλλων, για τη μόλυνση 
των υπόγειων και των πόσιμων υδάτων με χημικές ουσίες, την απώλεια γεωργικών εκτάσεων, 
την παραμόρφωση του τοπίου με φρέατα γεώτρησης και τη χρήση πολύ μεγάλης ποσότητας 
ύδατος κατά τη διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Ακόμα, ισχυρίζεται ότι η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη με την υδραυλική ρωγμάτωση από ό,τι με 
την παραδοσιακή εξόρυξη φυσικού αερίου εξαιτίας της έκλυσης μεθανίου και της μεγάλης 
ενεργειακής κατανάλωσης. Η αναφέρουσα ζητεί, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση 
υποχρεωτικής εκ των προτέρων εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, την απαγόρευση της εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου σε λεκάνες απορροής και φυσικές ζώνες, τη μη παροχή επιδότησης για τη 
χρήση της τεχνικής της υδραυλικής ρωγμάτωσης, την απόλυτη προτεραιότητα της φύσης και 
του περιβάλλοντος και την υποχρέωση αποζημίωσης από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 
εξόρυξης.

Περίληψη της αναφοράς 0761/2012

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η Πολωνία οδεύει προς την εντατική εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, κάτι που, ωστόσο, μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα 
και μπορεί, μάλιστα, να προκαλέσει ρύπανση των υπόγειων υδάτων με μεθάνιο και χημικά. Ο 
αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να βάλει 
τέλος στην εξόρυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, στην οποία προβαίνουν κατά κύριο 
λόγο ξένοι όμιλοι επιχειρήσεων, και η οποία όχι μόνο θα προκαλέσει καταστροφική ρύπανση 
του περιβάλλοντος, αλλά θα θέσει επίσης σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ανθρώπων και ζώων. 
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Περίληψη της αναφοράς 0895/2012

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι επαρκώς ισχυρή για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την υδραυλική ρωγμάτωση στο πλαίσιο 
ερευνών για σχιστολιθικό αέριο. Ζητεί τη θέσπιση ειδικών κανονισμών για τις επίγειες 
έρευνες, υποστηρίζοντας ότι οι ισχύουσες νομικές διατάξεις προέρχονται από τη νομοθεσία 
που εφαρμόζεται στις θαλάσσιες έρευνες. Η αναφέρουσα προτείνει τη θέσπιση νομικών 
προτύπων με σκοπό τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 
ποιότητα της τσιμέντωσης, οι σεισμικοί έλεγχοι, η ανίχνευση μεθανίου σε επιφάνειες, τα 
απορριπτόμενα λύματα και η απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές.

Στο δεύτερο σκέλος της αναφοράς, η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι σύμφωνα 
με την Πρωτοβουλία Ορίζοντας 2020, το φυσικό αέριο θεωρείται μορφή ενέργειας που 
συνοδεύεται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι προβλέπεται ρητώς η 
επέκταση του πεδίου χρηματοδότησης για έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ορυκτά καύσιμα. Η 
αναφέρουσα αντιτίθεται σε αυτή την αλλαγή καθώς θεωρεί ότι θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί διευκρινίσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Περίληψη της αναφοράς 2376/2013

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας, αφού συνήψε σύμβαση για την 
αναζήτηση και την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου με την εταιρεία Chevron, καταβάλλει 
πλέον κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενώ αγνοεί τα 
δικαιώματα των πολιτών. Εκφράζει την αντίρρησή της για τη χρήση εκρηκτικών κοντά σε 
αστικές κατοικημένες και τουριστικές περιοχές χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών 
ακινήτων που θίγονται και εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις πιθανές θανατηφόρες συνέπειες 
της μόλυνσης των υδάτων στη λεκάνη απορροής της Dobrogea, τη μοναδική πηγή 
τροφοδοσίας των κατοίκων της περιοχής. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ενεργεί ανεύθυνα, 
θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ζωές, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. 

2. Παραδεκτό

0444/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουλίου 2012. 
0484/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. 
0504/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.
0596/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2012.
0759/2012 και 0761/2012: Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 11 Οκτωβρίου 2012.
0895/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012.
2376/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 6, 
του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012
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Οι αναφέροντες ζητούν την προσωρινή αναστολή ή απαγόρευση την εργασιών 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου που σχετίζονται με την υδραυλική ρωγμάτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί σε σχέση με τα πιθανά κενά στην ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ.
Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπή στην αναφορά 1378/2011, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
πόρων τους.  Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να προστατευθεί και να βελτιωθεί η 
ποιότητα του περιβάλλοντος (άρθρο 194 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ), κάθε κράτος μέλος έχει 
την αρμοδιότητα να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την αναζήτηση, εξερεύνηση και/ή 
παραγωγή φυσικού αερίου από μη συμβατικές πηγές εντός της δικαιοδοσίας του. Η διάταξη 
αυτή είναι με την επιφύλαξη του άρθρου 192 παράγραφος 2 στοιχείο γ της ΣΛΕΕ, σύμφωνα 
με το οποίο επιτρέπεται η θέσπιση μέτρων που επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή ενός 
κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών πηγών και τη γενική δομή του 
ενεργειακού εφοδιασμού του, απαιτείται όμως η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου 
σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν –μέσω κατάλληλων καθεστώτων αξιολόγησης, 
αδειοδότησης και εγκρίσεων καθώς και μέσω δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
επιτήρησης– ότι η οποιαδήποτε έρευνα ή εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου χρησιμοποιούνται πρακτικές υδραυλικής ρωγμάτωσης, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας. Οι αρχές προφύλαξης και πρόληψης αποτελούν τμήμα των 
κατευθυντήριων αρχών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, όπως αυτή 
περιγράφεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 
Στη νομική εκτίμησή της, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία1, η Επιτροπή κατέληξε ότι 
η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ διέπει τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την έρευνα 
και την παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου, από τη φάση σχεδιασμού έως την παύση 
της δραστηριότητας. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν την 
ολοκλήρωση εκθέσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα εξόρυξης φυσικού αερίου2, 
την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων3, τη διαχείριση των αποβλήτων 
από τις εξορυκτικές βιομηχανίες4, την καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών5

καθώς και περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 
(δηλαδή τις οδηγίες για τα πτηνά6 και τους οικοτόπους7). 
Πρόκειται να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, ως μέρος αυτής της διαδικασίας 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Οδηγία 2011/92/EΕ, ΕΕ L 26/1, 28.01.2012 που αναφέρεται επίσης ως «οδηγία ΕΠΕ». Κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ σε έργα που σχετίζονται με την εξερεύνηση και 
εκμετάλλευση των μη συμβατικών υδρογονανθράκων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1 και οδηγία 2006/118/ΕΚ ΕΕ L 372/19 της 27.12.2006 
4 Οδηγία 2006/21/EΚ (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15)
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
6 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1
7 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ΕΕ L 206, 22.7.7, σ. 7.
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συγκέντρωσης πληροφοριών, μια μελέτη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των εργασιών 
εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και τις σχετικές κανονιστικές πτυχές της οποίας τα πορίσματα 
εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Συμπληρωματικές μελέτες έχουν 
δημοσιευτεί σχετικά με την αγορά ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις1. 
Η μελέτη για τις επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας καταδεικνύει ότι η παραγωγή φυσικού 
αερίου από μη συμβατικές πηγές στις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερα αποθέματα 
υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζουν έμμεσα τις τιμές του 
φυσικού αερίου στην ΕΕ. Με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ και την επανεξέταση των πιθανών 
πόρων της ΕΕ, προτείνει ότι κάτω από ένα καλύτερο σενάριο, το μέλλον της παραγωγής 
αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα στην Ευρώπη θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να 
διατηρήσει την ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές στην τάξη του 60%. Αλλά μερικές φορές 
αποκαλύπτει επίσης σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τους ανακτήσιμους όγκους, τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την δημόσια αποδοχή και την πρόσβαση στη γη και τις αγορές.
Η μελέτη σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις δείχνει ότι το σχιστολιθικό αέριο που 
παράγεται στην ΕΕ προκαλεί περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από την συμβατική παραγωγή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ, αλλά - με τη σωστή διαχείριση - λιγότερο εισαγόμενο αέριο από 
χώρες εκτός της ΕΕ, είτε μέσω αγωγών είτε υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των 
επιπτώσεων στις εκπομπές από μεταφορές φυσικού αερίου από μεγάλες αποστάσεις.
Η μελέτη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους διαπιστώνει ότι οι κίνδυνοι από τέτοιες 
ενέργειες είναι γενικά μεγαλύτερες από εκείνες των συμβατικών μέσων εξόρυξης 
υδρογονανθράκων και προσδιορίζει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Δύο 
συμπληρωματικές μελέτες έχουν ξεκινήσει, που θα παράσχουν περαιτέρω κοινωνικο-
οικονομική και νομική υποστήριξη στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης2. 
Συμπέρασμα
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις ανησυχίες που εγείρονται όσον αφορά τους δυνητικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους που συνδέονται με έργα σχιστολιθικού αερίου. 
Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2013 έχει ανακοινώσει μια πρωτοβουλία σχετικά με ένα 
πλαίσιο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ασφαλή εξόρυξη μη 
συμβατικών υδρογονανθράκων (π.χ. σχιστολιθικό αέριο).  Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν 
όλες οι επιλογές πολιτικών. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Αναφορές 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 και 
2376/2013

Οι αναφέροντες ζητούν την προσωρινή αναστολή ή απαγόρευση την εργασιών 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου που σχετίζονται με την υδραυλική ρωγμάτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί σε σχέση με τα πιθανά κενά στην ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ.

                                               
1 Δημοσιοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΔ ENV: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπή στην αναφορά 1378/2011, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
πόρων τους.  Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να προστατευθεί και να βελτιωθεί η 
ποιότητα του περιβάλλοντος (άρθρο 194 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ), κάθε κράτος μέλος έχει 
την αρμοδιότητα να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την αναζήτηση, εξερεύνηση και/ή 
παραγωγή φυσικού αερίου από μη συμβατικές πηγές εντός της δικαιοδοσίας του. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν –μέσω κατάλληλων καθεστώτων αξιολόγησης, 
αδειοδότησης και εγκρίσεων καθώς και μέσω δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
επιτήρησης– ότι η οποιαδήποτε έρευνα ή εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου χρησιμοποιούνται πρακτικές υδραυλικής ρωγμάτωσης, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας. Οι αρχές προφύλαξης και πρόληψης αποτελούν τμήμα των 
κατευθυντήριων αρχών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, όπως αυτή 
περιγράφεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής1 σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που εφαρμόζεται για το
περιβάλλον που ισχύει για το σχιστολιθικό έργα φυσικού αερίου έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι, με βάση τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες, η υπάρχουσα νομοθεσία της 
ΕΕ εφαρμόζεται σε πρακτικές που απαιτούνται για την εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και την παραγωγή, από το σχεδιασμό μέχρι την παύση λειτουργίας. Περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν την ολοκλήρωση εκθέσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για έργα εξόρυξης φυσικού αερίου2, την προστασία των επιφανειακών και των 
υπόγειων υδάτων3, τη διαχείριση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιομηχανίες4, την 
καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών 5καθώς και περιοχές που ανήκουν στο 
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (δηλαδή τις οδηγίες για τα πτηνά 6και τους 
οικοτόπους7). 

Πρόκειται να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, ως μέρος αυτής της διαδικασίας 
συγκέντρωσης πληροφοριών, μια μελέτη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των εργασιών 
εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και τις σχετικές κανονιστικές πτυχές της οποίας τα πορίσματα 
εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Συμπληρωματικές μελέτες έχουν 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2  Οδηγία 2011/92/EU, ΕΕ L 26/1, 28.01.2012 που αναφέρεται επίσης ως «οδηγία ΕΠΕ». Επεξηγηματικό 
σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ για έργα που σχετίζονται με την εξερεύνηση και 
εκμετάλλευση των μη συμβατικών υδρογονανθράκων είναι διαθέσιμο 
στο:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1 και οδηγία 2006/118/ΕΚ ΕΕ L 372/19 της 27.12.2006 

4 Οδηγία 2006/21/EΚ (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15)

5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

6 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1

7 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ΕΕ L 206, 22.7.7, σ. 7.
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δημοσιευτεί σχετικά με την αγορά ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις1. 

Η μελέτη για τις επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας καταδεικνύει ότι η παραγωγή φυσικού 
αερίου από μη συμβατικές πηγές στις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερα αποθέματα 
υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζουν έμμεσα τις τιμές του 
φυσικού αερίου στην ΕΕ. Με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ και την επανεξέταση των πιθανών 
πόρων της ΕΕ, προτείνει ότι κάτω από ένα καλύτερο σενάριο, το μέλλον της παραγωγής 
αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα στην Ευρώπη θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να 
διατηρήσει την ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές στην τάξη του 60%. Παράλληλα όμως 
αποκαλύπτει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τον ανακτήσιμο όγκο σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, θέματα που συνδέονται με την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημόσια αποδοχή 
και την πρόσβαση στη γη και τις αγορές.

Η μελέτη σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις δείχνει ότι το σχιστολιθικό αέριο που 
παράγεται στην ΕΕ προκαλεί περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από την συμβατική παραγωγή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ, αλλά - με τη σωστή διαχείριση - λιγότερο εισαγόμενο αέριο από 
χώρες εκτός της ΕΕ, είτε μέσω αγωγών είτε υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των 
επιπτώσεων στις εκπομπές από μεταφορές φυσικού αερίου από μεγάλες αποστάσεις.

Η μελέτη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους διαπιστώνει ότι οι κίνδυνοι από τέτοιες 
ενέργειες είναι γενικά μεγαλύτερες από εκείνες των συμβατικών μέσων εξόρυξης 
υδρογονανθράκων και προσδιορίζει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Δύο 
συμπληρωματικές μελέτες έχουν ξεκινήσει, που θα παράσχουν περαιτέρω κοινωνικο-
οικονομική και νομική υποστήριξη στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης2. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις ανησυχίες που εγείρονται όσον αφορά τους δυνητικούς 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους που συνδέονται με έργα σχιστολιθικού αερίου. 
Τον Ιανουάριο του 2014, ενέκρινε ανακοίνωση και μια σύσταση σχετικά με την εξερεύνηση 
και παραγωγή υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό φυσικό αέριο) με τη χρήση υψηλής 
έντασης υδραυλική ρωγμάτωση3.. Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει την εξερεύνηση ή 
εκμετάλλευση μη συμβατικών υδρογονανθράκων, όπως το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, 
κλήθηκαν να υλοποιήσουν τη σύσταση της 28ης Ιουλίου του 2014 και κάθε χρόνο να 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή με την παρούσα 
σύσταση, και για πρώτη φορά, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη στα τέλη του 2014, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο 
της προετοιμασίας για δημοσίευση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει συνολικά την 
αποτελεσματικότητα της τρέχουσας προσέγγισης μέχρι τον Αύγουστο του 2015 και, στη 
συνέχεια, θα αποφασίσει κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις.

                                               
1 Δημοσιοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΔ ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN
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H Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να παρακολουθεί την τήρηση εκ μέρους των κρατών 
μελών των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης.


