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Suġġett: Petizzjoni 0444/2012, imressqa mill-Assoċjazzjoni tad-Drittijiet Ċivili, dwar 
proġett għall-isfruttament tal-gass tax-shale fir-Rumanija 

Petizzjoni 0484/2012 Imressqa minn Ralf Fuhrmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-“fracking” u l-perikoli tal-estrazzjoni tal-gass tax-shale 

Petizzjoni, 0504/2012 imressqa minn Danièle Favari, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, bi 15 860 firma, dwar l-oppożizzjoni tagħhom kontra l-isfruttar tal-
gass tax-shale

Petizzjoni 0596/2012 imressqa minn Vasile Stan, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar l-oppożizzjoni lejn l-esplojtazzjoni mbassra tal-gass tax-shale fir-
Rumanija

Petizzjoni 0759/2012 imressqa minn Annegret Karimdadian-Hicking, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża dwar ‘fracking’ u l-perikli tal-estrazzjoni tal-gas 
tax-shale

Petizzjoni 0761/2012 imressqa minn Edward Zytka, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-estrazzjoni ta’ gass tax-shale fil-Polonja

Petizzjoni 0895/2012 imressqa minn Rosemary Rechter, ta’ ċittadinanza 
Brittannika dwar il-fjuwils fossili 

Petizzjoni 2376/2013 imressqa minn Oana Chirila, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar l-ipprospettar tal-gass tax-shale fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni 0444/2012
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L-assoċjazzjoni tiddikjara n-nuqqas ta’ qbil qawwi tagħha mal-proġett ta’ esplorazzjoni u 
sfruttament tal-gass tax-shale f’Vama Veche u f’Constanța, filwaqt li tesprimi t-tħassib tagħha 
fir-rigward tal-possibbiltà li jinqered l-ilma ta’ taħt l-art fiż-żona kostali Rumena. L-
assoċjazzjoni titlob l-imblukkar jew is-sospensjoni temporanja tal-proġett sakemm isir 
referendum dwar dan is-suġġett.

Sommarju tal-petizzjoni 0484/2012

Il-petizzjonant iwissi kontra l-perikoli tal-fracking, il-metodu użat għall-estrazzjoni tal-gass 
tax-shale. ‘Il-fracking’ jinvolvi l-injezzjoni ta’ taħlita pressurizzata ta’ ilma u kimiki fl-art 
għall-estrazzjoni tal-gass mis-saffi tal-blat. Skont il-petizzjonant, fil-Ġermanja, dan il-metodu 
jaqa’ taħt regoli ta’ tħaffir li m’għadhomx applikabbli u ma teħtieġ l-ebda valutazzjoni tal-
impatt ambjentali qabel ma jintuża dan il-metodu. Il-petizzjonant iwissi ukoll kontra l-
kontaminazzjoni tal-art u tal-ilma għax-xorb b’kimiki, it-telf ta’ art agrikola, it-tħassir tal-
pajsaġġ b’boreholes u bl-użu ta’ kwantitajiet kbar ħafna ta’ ilma fil-proċess ta’ fracking. 
Jinnota ukoll li l-impatt ambjentali tal-fracking hu ħafna akbar mill-metodi konvenzjonali tal-
estrazzjoni tal-gass naturali, minħabba r-rilaxx tal-metan u ta’ livell għoli ta’ konsum tal-
enerġija. Il-petizzjonant jitlob, fost affarijiet oħrajn, li ssir valutazzjoni obbligatorja tal-impatt 
ambjentali li takkumpanja l-pjanijiet għall-estrazzjoni tal-gass tax-shale, projbizzjoni tal-
estrazzjoni tal-gass tax-shale f’żoni ta’ estrazzjoni ta’ ilma tax-xorb u f’żoni naturali, l-ebda 
sussidju għall-użu tal-metodu tal-fracking, preminenza assoluta tan-natura u tal-ambjent u 
responsabilità obbligatorja fuq il-kumpaniji għall-estrazzjoni tal-gass biex jikkumpensaw 
kwalunkwe ħsara kkawżata.

Sommarju tal-petizzjoni 0504/2012

Il-petizzjonant qed jikkoordina l-azzjonijiet taċ-ċittadini f’diversi Stati Membri biex jopponi l-
esplorazzjoni u l-isfruttar tal-gass tax-shale. Tressqet kwantità kbira ta’ dokumentazzjoni -
impossibbli li tinftiehem miċ-ċittadin komuni. Prinċipalment qiegħed jisħaqq li l-leġiżlazzjoni 
attwali tal-UE mhix kompluta u hi skarsa, u ma tipprovdix qafas infurmat tajjeb dwar din it-
teknoloġija ġdida. M’hemmx leġiżlazzjoni komprensiva dwar it-tħaffir għar-riżorsi, il-
leġiżlazzjoni dwar l-użu tar-riżorsi tal-ilma tinkludi wisq eċċezzjonijiet għal raġunijiet 
industrijali, filwaqt li l-pressjoni tal-popolazzjoni fuq ir-riżorsi eżistenti qed tiżdied. Id-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq l-Ambjent 85/337/KEE, u l-emendi sussegwenti, 
fl-Anness I, Artikolu 1, tiffissa l-limitu minimu għall-estrazzjoni tal-gass u fl-Artikolu 12 
għall-użu tar-riżorsi tal-ilma tal-pjan, fiż-żewġ każi f’livelli baxxi wisq, b’hekk tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt mhux obbligatorja. Huma qed jistiednu lill-Parlament jeżerċita l-
awtorità tiegħu fil-proċedura ta’ kodeċiżjoni biex jikkunsidra l-argumenti tagħhom.

Sommarju tal-petizzjoni 0596/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-esplojtazzjoni tal-gass tax-shale, u jindika li f’ħafna mill-
każijiet il-ġenerazzjoni tal-idrokarbonju mill-ġebla prinċipali tieħu miljuni ta’ snin 
b’temperaturi ta’ bejn il-100 u l-150°C. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-riskji għas-saħħa 
involuti fl-estrazzjoni ta’ dawn id-depożiti, jikkwota lil Adam Law, endokrinologu tal-
Kulleġġ tal-Mediċina Weill Cornell fl-Istati Uniti, li jargumenta favur moratorju fuq il-
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frazzjoni idrawlika sakemm l-effetti kollha fuq is-saħħa jkunu magħrufa. Hu jitlob għall-
esplorazzjoni ta’ alternattivi oħrajn ta’ tranżizzjoni ta’ enerġija, li jfittxu li jnaqqsu l-użu tal-
enerġija nukleari u fossili b’mod konsiderevoli u għal moratorju fuq it-tiftix u l-estrazzjoni 
tal-gass tax-shale. 

Sommarju tal-petizzjoni 0759/2012

Il-petizzjonanta tesprimi t-tħassib tagħha għall-perikli ta’ ‘fracking’, proċedura użata għall-
estrazzjoni tal-gass tax-shale minn taħt l-istrati tal-blat billi tiġi injettata taħlita ppressata ta’ 
ilma u kimiċi, proċess irregolat minn regolamenti ta’ tħaffir skaduti fil-Ġermanja mingħajr ma 
hija meħtieġa valutazzjoni minn qabel tal-impatt ambjentali. Hija twissi wkoll kontra l-
kontaminazzjoni kimika tal-ilma ta’ taħt l-art u tal-ilma tax-xorb li tinħoloq, it-telf ta’ art 
kultivabbli, it-tkerrih fil-pajsaġġ bi spieri u l-konsum ta’ kwantitajiet kbar ħafna ta’ ilma 
għall-proċess tal-‘fracking’, u tindika li l-fracking iniġġes ħafna iktar mill-estrazzjoni tal-gass 
konvenzjonali minħabba l-emissjonijiet tal-metan u l-konsum għoli ta’ enerġija. Għaldaqstant 
hija titlob li l-proġetti tal-estrazzjoni tal-gass tax-shale għandhom ikunu suġġetti għall-
valutazzjoni minn qabel tal-impatt ambjentali, projbizzjoni tal-estrazzjoni tal-gass tax-shale 
fil-baċir tal-ilma tax-xorb u f’żoni tal-organiżmi slavaġ, iż-żamma ta’ sussidji għall-
‘fracking’, l-għoti ta’ prijorità assoluta għall-organiżmi slavaġ u l-ambjent u r-responsabbiltà 
statutorja tal-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-gass għal kwalunkwe ħsara kkawżata.

Sommarju tal-petizzjoni 0761/2012

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Polonja se tibda l-estrazzjoni intensiva ta’ gass 
tax-shale li tista’ twassal għal problemi kbar u b’mod partikolari, tista’ tirriżulta fi tniġġis tal-
ilma ta’ taħt l-art bil-gass metan u bil-kimiċi. Għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
jintervjeni u jwaqqaf l-estrazzjoni ta’ gass tax-shale, li primarjament hija mwettqa minn 
intrapriżi barranin u li mhux biss twassal għal tniġġis ambjentali devastanti, iżda wkoll toħloq 
riskji serji għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. 

Sommarju tal-petizzjoni 0895/2012

Il-petizzjonanta tikkunsidra li l-leġiżlazzjoni tal-UE mhijiex robusta biżżejjed sabiex tlaħħaq 
mar-riskji assoċjati mal-fratturazzjoni idrawlika fl-esplorazzjoni tal-gass tax-shale. Titlob 
regolamenti speċifiċi dwar l-esplorazzjoni terrestri, filwaqt li targumenta li d-dispożizzjonijiet 
legali preżenti jiġu adottati minn leġiżlazzjoni applikabbli għall-esplorazzjoni tal-baħar. Il-
petizzjonanta tipproponi l-adozzjoni ta’ standards legali sabiex jiġu rregolati, fost affarijiet 
oħra, il-kwalità tas-siment, il-monitoraġġ sismiku, l-iskoperta ta’ metan fil-wiċċ, l-iskariku 
tal-ilma u d-distanza minn żoni residenzjali.

Fit-tieni parti tal-petizzjoni, il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-fatt li fl-inizjattiva 
Orizzont 2020, il-gass huwa kkunsidrat bħala forma ta’ enerġija li timplika emissjonijiet baxxi 
tad-diossidu tal-karbonju, u l-finanzjament ta’ proġetti tar-riċerka u tal-iżvilupp fil-qasam tal-
enerġija rinnovabbli ġie estiż sabiex jinkludi b’mod espliċitu l-fjuwils fossili. Il-petizzjonanta 
tikkontesta din il-modifika, filwaqt illi tikkunsidra li se jkollha effett ħażin fuq l-industrija tal-
enerġija rinnovabbli u tfittex kjarifiki f’dan ir-rigward.
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Sommarju tal-petizzjoni 2376/2013

Il-petizzjonanta ssostni li, wara li kkonkluda kuntratt dwar l-ipprospettar u l-estrazzjoni tal-
gass tax-shale mal-kumpanija Chevron, il-Gvern Rumen issa qed jagħmel minn kollox biex 
iħares l-interessi tal-kumpanija filwaqt li mhux qed jagħti kas id-drittijiet ta’ ċittadini 
individwali. Hija toġġezzjona l-użu tal-isplussivi qrib żoni residenzjali u turistiċi urbani 
mingħajr il-qbil tas-sidien tal-proprjetà milquta u tesprimi t-tħassib tagħha rigward il-
konsegwenzi possibbilment fatali tat-tniġġis tal-ilma fiż-żona ta’ qbid ta’ Dobrogea, l-unika 
għajn ta’ provvista għar-residenti lokali. Targumenta li l-Gvern qed jaġixxi b’ mod 
irresponsabbli, billi jipperikola għexieren ta’ eluf ta’ ħajjiet, u tappella sabiex dawn l-
attivitajiet jintemmu minufih. 

2. Ammissibilità

0444/2012: Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Lulju 2012. 
0484/2012: Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2012. 
0504/2012: Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Settembru 2012.
0596/2012: Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Settembru 2012.
0759/2012 & 0761/2012: Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012.
0895/2012: Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2012.
2376/2013: Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2014.

Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Il-petizzjonanti jagħmlu talba għal moratorju temporanju jew projbizzjoni tal-estrazzjoni tal-
gass tax-shale li tinvolvi l-użu ta’ fratturazzjoni idrawlika, bil-kunsiderazzjoni tar-riskji 
possibbli għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Tqajjem tħassib ukoll rigward il-lakuni 
possibbli fil-leġiżlazzjoni tal-UE li hi applikabbli attwalment.
Kif indikat fir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 1378/2011, skont l-Artikolu 194(2) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri għandhom id-
dritt li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet biex jisfruttaw ir-riżorsi tal-enerġija tagħhom.  
B’kunsiderazzjoni xierqa għall-bżonn li l-ambjent jiġi ppreservat u mtejjeb (l-Artikolu 194(1) 
TFUE) kull Stat Membru għandu r-responsabbiltà li jiddeċiedi jekk jippermettix tiftix, 
esplorazzjoni u/jew produzzjoni ta’ riżorsi ta’ gass mhux konvenzjonali fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tiegħu. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 192(2)(c) 
tat-TFUE, li jindika li miżuri li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-għażla ta’ Stat Membru bejn 
sorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija tiegħu jistgħu jiġu 
adottati iżda jeħtieġu deċiżjoni unanima tal-Kunsill f’konformità ma’ proċedura leġiżlattiva 
speċjali.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw – permezz ta’ sistemi xierqa ta’ valutazzjoni, liċenzjar u 
permessi kif ukoll permezz ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ u spezzjoni – li kwalunkwe 
esplorazzjoni jew sfruttament ta’ sorsi tal-enerġija, inklużi dawk li jużaw prattiki ta’ 
fratturazzjoni idrawlika, ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-qafas legali eżistenti fl-UE, inklużi 
d-dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Il-prinċipji ta’ 
prekawzjoni u prevenzjoni huma parti mill-prinċipji ta’ gwida għall-iżvilupp tal-politika 
ambjentali tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE. 
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Il-valutazzjoni legali tal-Kummissjoni1 kkonkludiet li, abbażi tal-informazzjoni teknika 
disponibbli, il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE tapplika għall-prattiki meħtieġa għall-
esplorazzjoni u l-produzzjoni tal-gass tax-shale mill-ippjanar sal-waqfien. Dan jinkludi, fost l-
oħrajn, dispożizzjonijiet dwar it-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali għal proġetti ta’ 
estrazzjoni ta’ gass naturali2, il-protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art3, il-ġestjoni tal-
iskart minn industriji estrattivi4, ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
kimiċi5 kif ukoll dwar żoni ambjentalment protetti taħt in-Natura 2000 (jiġifieri d-Direttivi 
6adwar l-Għasafar7 u l-Ħabitats). 
Qed tinġabar aktar informazzjoni sabiex jiġi konkluż jekk il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
tiżgurax livell suffiċjenti ta’ protezzjoni għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem. Bħala parti 
minn dan l-eżerċizzju ta’ ġbir ta’ informazzjoni, dan l-aħħar il-Kummissjoni ħarġet ir-riżultati 
ta’ studju dwar ir-riskji ambjentali tal-operazzjonijiet tal-idrokarburi mhux konvenzjonali li 
jinvolvu l-użu ta’ fratturazzjoni idrawlika b’volum għoli (bħall-gass tax-shale): Ġew 
ippubblikati studji addizzjonali dwar l-impatti fuq is-suq tal-enerġija u dawk fuq il-klima8. 
L-istudju dwar l-impatti tas-suq tal-enerġija juri li l-iżviluppi tal-gass mhux konvenzjonali fl-
Istati Uniti wasslu biex provvisti akbar ta’ Gass Naturali Likwifikat isiru disponibbli fuq livell 
globali, li b’mod indirett influwenzaw il-prezzijiet tal-gass tal-UE. Abbażi tal-esperjenza tal-
Istati Uniti u permezz tar-rieżami tar-riżorsi potenzjali tal-UE, dan jissuġġerixxi li idealment, 
il-produzzjoni futura tal-gass tax-shale fl-Ewropa tista’ tgħin lill-UE żżomm id-dipendenza 
tal-importazzjoni tal-enerġija għal madawar 60 %. Iżda kultant dan juri wkoll inċertezza 
konsiderevoli rigward il-volumi rekuperabbli, l-iżviluppi teknoloġiċi, l-aċċettazzjoni pubblika 
u l-aċċess fuq l-art u fis-swieq.
L-istudju dwar l-impatti fuq il-klima juri li l-gass tax-shale prodott fl-UE jikkawża aktar 
emissjonijiet GHG (gassijiet b’effett ta’ serra) mill-gass naturali konvenzjonali prodott fl-UE, 
iżda – jekk jiġi ġestit tajjeb – inqas mill-gass importat minn barra l-UE, sew jekk permezz ta’ 
pipeline kif ukoll permezz ta’ GNL, minħabba l-impatti fuq l-emissjonijiet mit-trasport tal-
gass fuq distanza twila.
L-istudju dwar ir-riskji ambjentali jirriżulta li r-riskji minħabba tali operazzjonijiet 
ġeneralment huma akbar minn dawk maħluqa mill-estrazzjoni ta’ idrokarburi konvenzjonali u 
jidentifika għadd ta’ kwistjonijiet relatati mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Attwalment dawn ir-
riżultati qed jiġu analizzati mis-servizzi tal-Kummissjoni. Tnedew żewġ studji kumplimentari, 
li se jipprovdu appoġġ soċjoekonomiku u legali ulterjuri fil-qafas tal-eżerċizzju ta’ 
valutazzjoni li għaddej bħalissa9. 
Konklużjoni
Il-Kummissjoni tieħu nota tat-tħassib li tqajjem fir-rigward tar-riskju potenzjali għas-saħħa u 

                                               
1

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

2 Id-Direttiva 2011/92/UE, ĠU L 26/1, 28.01.2012 imsejħa wkoll "Id-Direttiva VIA". Nota ta’ gwida dwar l-applikazzjoni 
tad-Direttiva VIA għal proġetti relatati mal-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni ta’ idrokarburi mhux konvenzjonali hi disponibbli 
fuq:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Id-Direttiva 2000/60/KE ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1 u d-Direttiva 2006/118/KE ĠU L 372/19, 27.12.2006 
4 Id-Direttiva 2006/21/KE, ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15
5 Ir-Regolament 1907/2006/KE, ĠU L 396, 30.12.2006, p.1
6 Id-Direttiva 79/409/KEE, ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1
7 Id-Direttiva 92/43/KEE, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
8 Maħruġa fis-7 ta’ Settembru 2012, disponibbli fuq il-websajt tad-DĠ ENVI:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
9  Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm



PE502.148v02-00 6/8 CM\1052680MT.doc

MT

għall-ambjent relatat mal-proġetti tal-gass tax-shale u l-prattiki ta’ fratturazzjoni idrawlika. 
Tat bidu għal ħidma biex jiġi evalwat, sal-aħħar tal-2013, il-bżonn ta’ qafas ta’ stima għal 
estrazzjoni sikura u mingħajr perikli ta’ idrokarburi mhux konvenzjonali (e.ż.gass tax-shale).  
L-alternattivi politiċi kollha (leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi) se jiġu eżaminati fil-qafas ta’ dan 
l-eżerċizzju. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Petizzjonijiet 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 u 
2376/2013

Il-petizzjonanti jagħmlu talba għal moratorju temporanju jew projbizzjoni ta' operazzjonijiet 
tal-gass tax-shale li jinvolvu l-użu ta’ fratturazzjoni idrawlika, bil-kunsiderazzjoni tar-riskji 
possibbli għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Tqajjem tħassib ukoll rigward il-lakuni 
possibbli fil-leġiżlazzjoni tal-UE li hi applikabbli attwalment.

Kif indikat fir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 1378/2011, skont l-Artikolu 194(2) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri għandhom id-
dritt li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet biex jisfruttaw ir-riżorsi tal-enerġija tagħhom.  
B’kunsiderazzjoni xierqa għall-bżonn li l-ambjent jiġi ppreservat u mtejjeb (l-Artikolu 194(1) 
TFUE) kull Stat Membru għandu r-responsabbiltà li jiddeċiedi jekk jippermettix tiftix, 
esplorazzjoni u/jew produzzjoni ta’ riżorsi ta’ gass mhux konvenzjonali fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tiegħu. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw – permezz ta’ sistemi xierqa ta’ valutazzjoni, liċenzjar u 
permessi kif ukoll permezz ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ u spezzjoni – li kwalunkwe 
esplorazzjoni jew sfruttament ta’ sorsi tal-enerġija, inklużi dawk li jużaw prattiki ta’ 
fratturazzjoni idrawlika, ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-qafas legali eżistenti fl-UE, inklużi 
d-dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Il-prinċipji ta’ 
prekawzjoni u prevenzjoni huma parti mill-prinċipji ta’ gwida għall-iżvilupp tal-politika tal-
ambjent tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE. 

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni1 tal-qafas legali ambjentali tal-UE, applikabbli għall-proġetti 
tal-gass tax-shale, ikkonkludiet li, abbażi tal-informazzjoni teknika disponibbli, il-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE tapplika għall-prattiki meħtieġa għall-esplorazzjoni u l-
produzzjoni tal-gass tax-shale mill-ippjanar sal-waqfien. Dan jinkludi, fost l-oħrajn, 
dispożizzjonijiet dwar it-twettiq ta’ valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali għal proġetti ta’ 
estrazzjoni ta’ gass naturali2, il-protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art3, il-ġestjoni tal-

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

2  Id-Direttiva 2011/92/UE, ĠU L 26/1, 28.01.2012 imsejħa wkoll "Id-Direttiva VIA". Nota ta’ gwida dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva VIA għal proġetti relatati mal-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni ta’ idrokarburi mhux 
konvenzjonali hi disponibbli fuq:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Id-Direttiva 2000/60/KE ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1 u d-Direttiva 2006/118/KE ĠU L 372/19, 27.12.2006 
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iskart minn industriji estrattivi1, ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
kimiċi2 kif ukoll il-konservazzjoni ta’ żoni ambjentalment protetti taħt in-Natura 2000 
(jiġifieri d-Direttivi 3dwar l-Għasafar4 u l-Ħabitats). 

Qed tinġabar aktar informazzjoni mill-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata valutazzjoni dwar 
jekk il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE tiżgurax livell suffiċjenti ta’ protezzjoni għall-ambjent u 
għas-saħħa tal-bniedem. Bħala parti minn dan l-eżerċizzju ta’ ġbir ta’ informazzjoni, dan l-
aħħar il-Kummissjoni ħarġet studju dwar ir-riskji ambjentali tal-operazzjonijiet tal-idrokarburi 
mhux konvenzjonali li jinvolvu l-użu ta’ fratturazzjoni idrawlika b’volum għoli (bħall-
operazzjonijiet tal-gass tax-shale): Ġew ippubblikati wkoll studji addizzjonali dwar l-impatti 
fuq is-suq tal-enerġija u dawk fuq il-klima5. 

L-istudju dwar l-impatti tas-suq tal-enerġija juri li l-iżvilupp tal-gass mhux konvenzjonali fl-
Istati Uniti wassal biex provvisti akbar ta’ Gass Naturali Likwifikat isiru disponibbli fuq livell 
globali, li b’mod indirett influwenzaw il-prezzijiet tal-gass tal-UE. Abbażi tal-esperjenza tal-
Istati Uniti u permezz tar-rieżami tar-riżorsi potenzjali tal-UE, jissuġġerixxi li idealment, il-
produzzjoni futura tal-gass tax-shale fl-Ewropa tista’ tgħin lill-UE tillimita d-dipendenza fuq 
l-importazzjoni tal-enerġija għal madawar 60 %. Iżda juri wkoll inċertezza konsiderevoli 
rigward il-volumi rekuperabbli tal-gass tax-shale, kwistjonijiet marbuta mal-iżvilupp 
teknoloġiku, l-aċċettazzjoni pubblika u l-aċċess għall-art u s-swieq.

L-istudju dwar l-impatti fuq il-klima juri li l-gass tax-shale prodott fl-UE jikkawża aktar 
emissjonijiet GHG (gassijiet serra) mill-gass naturali konvenzjonali prodott fl-UE, iżda – jekk 
jiġi ġestit tajjeb – inqas mill-gass importat minn barra l-UE, sew jekk permezz ta’ pipeline kif 
ukoll permezz ta’ GNL, minħabba l-emissjonijiet assoċjati mat-trasport tal-gass fuq distanza 
twila.

L-istudju dwar ir-riskji ambjentali jirriżulta li r-riskji minħabba tali operazzjonijiet 
ġeneralment huma akbar minn dawk maħluqa mill-estrazzjoni ta’ idrokarbur konvenzjonali u 
jidentifika għadd ta’ mistoqsijiet relatati mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Attwalment dawn ir-
riżultati qed jiġu analizzati mis-servizzi tal-Kummissjoni. Tnedew żewġ studji kumplimentari, 
li se jipprovdu informazzjoni soċjoekonomiku u legali ulterjuri fil-qafas tal-eżerċizzju ta’ 
valutazzjoni li għaddej bħalissa6. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tieħu nota tat-tħassib li tqajjem fir-rigward tar-riskji potenzjali għas-saħħa u 
għall-ambjent relatati mal-proġetti tal-gass tax-shale u l-prattiki ta’ fratturazzjoni idrawlika. 
F’Jannar 2014, adottat Komunikazzjoni u Rakkomandazzjoni dwar l-esplorazzjoni u l-
produzzjoni ta’ idrokarburi (bħall-gass tax-shale) bl-użu ta’ fratturazzjoni idrawlika b’volum 

                                               
1 Id-Direttiva 2006/21/KE, ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15

2 Ir-Regolament 1907/2006/KE, ĠU L 396, 30.12.2006, p.1

3 Id-Direttiva 79/409/KEE, ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1

4 Id-Direttiva 92/43/KEE, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7

5 Maħruġa fis-7 ta’ Settembru 2012, disponibbli fuq il-websajt tad-DĠ ENVI:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
6  Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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għoli1. L-Istati Membri li għażlu li jesploraw jew li jisfruttaw idrokarburi mhux konvenzjonali 
bħall-gass tax-shale, kienu mistiedna biex idaħħlu fis-seħħ ir-Rakkomandazzjoni sat-28 ta’ 
Lulju 2014 u annwalment jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li jistabbilixxu 
b’rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni u għall-ewwel darba, sa Diċembru 2014. Il-
Kummissjoni imbagħad tippubblika informazzjoni kif riċevuta mill-Istati Membri. Bħalissa 
qed tiġi ppreparata għall-pubblikazzjoni l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri fl-aħħar 
tal-2014. Il-Kummissjoni se tivvaluta b’mod komprensiv l-effettività tal-approċċ ta’ bħalissa 
sa Awwissu tal-2015 u imbagħad tiddeċiedi jekk hemmx bżonn ta’ iktar azzjoni, inkluż 
kunsiderazzjoni ta’ proposti leġiżlattivi ulterjuri. 

Il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja wkoll li l-Istati Membri jonoraw l-obbligi tagħhom 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN


