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Przedmiot: Petycja 0444/2012, którą złożyło Stowarzyszenie Praw Obywatelskich, w 
sprawie projektu wydobycia gazu łupkowego w Rumunii 

Petycja 0484/2012, którą złożył Ralf Fuhrmann (Niemcy), w sprawie 
„szczelinowania” oraz zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego 

Petycja 0504/2012, którą złożyła Danièle Favari (Francja), z 15860 
podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec wydobycia gazu łupkowego

Petycja 0596/2012, którą złożył Vasile Stan (Rumunia), w sprawie sprzeciwu 
wobec planowanej eksploatacji złóż gazu łupkowego w Rumunii

Petycja 0759/2012, którą złożyła Annegret Karimdadian-Hicking (Niemcy), 
w sprawie „szczelinowania” oraz zagrożeń związanych z wydobyciem gazu 
łupkowego

Petycja 0761/2012, którą złożył Edward Zytka (Polska), w sprawie 
wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Petycja 0895/2012, którą złożyła Rosemary Rechter (Wielka Brytania), w 
sprawie paliw kopalnych 

Petycja 2376/2013, którą złożyła Oana Chirila (Rumunia) w sprawie 
poszukiwania w Rumunii złóż gazu łupkowego

1. Streszczenie petycji 0444/2012

Stowarzyszenie informuje, że kategorycznie nie zgadza się na realizację projektu 
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poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w miejscowościach Vama Veche i Konstanca, 
oraz wyraża obawy związane z możliwym zanieczyszczeniem wód gruntowych na wybrzeżu 
rumuńskim. Stowarzyszenie zwraca się o zablokowanie lub tymczasowe wstrzymanie 
realizacji projektu do momentu przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Streszczenie petycji 0484/2012

Składający petycję ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze „szczelinowaniem”, tj. 
techniką stosowaną podczas wydobycia gazu łupkowego. „Szczelinowanie” polega na 
wtłaczaniu w głąb ziemi mieszaniny wody pod ciśnieniem z dodatkami chemicznymi w celu 
wydobycia gazu z warstw skalnych. Składający petycję jest zdania, że w Niemczech technika 
ta podlega przestarzałym przepisom prawa górniczego i że zgodnie z tymi przepisami przed 
jej zastosowaniem nie trzeba przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko. Składający 
petycję ostrzega ponadto przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i wody pitnej 
substancjami chemicznymi, zmniejszaniem się powierzchni gruntów rolnych, zeszpeceniem 
krajobrazu otworami wiertniczymi oraz wykorzystywaniem ogromnych ilości wody w 
procesie szczelinowania. Zwraca on również uwagę, że wpływ szczelinowania na środowisko 
jest znacznie większy niż wpływ konwencjonalnych metod wydobycia gazu ze względu na 
uwalnianie się metanu do atmosfery oraz wysoki poziom zużycia energii. Składający petycję 
wzywa między innymi do wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko w przypadku planów wydobycia gazu łupkowego oraz zakazu wydobywania 
gazu łupkowego na obszarach, na których zlokalizowane są ujęcia wody pitnej, i na obszarach 
przyrodniczych, a także do nieprzyznawania dotacji w przypadku stosowania techniki 
szczelinowania, do priorytetowego traktowania przyrody i środowiska oraz do 
obowiązkowego ponoszenia przez przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem gazu 
odpowiedzialności w formie odszkodowań za wszelkie wyrządzone szkody.

Streszczenie petycji 0504/2012

Składająca petycję koordynuje w kilku państwach członkowskich obywatelskie akcje 
sprzeciwu wobec poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Złożono bardzo obszerną 
dokumentację, która jest niezrozumiała dla laika. Zasadnicza teza jest taka, że obowiązujące 
prawodawstwo UE jest niekompletne i zbyt mało rygorystyczne; prawodawstwo to nie 
zapewnia również odpowiednio udokumentowanych ram w odniesieniu do tej nowej 
technologii. Nie istnieje kompleksowe prawodawstwo w sprawie wydobycia zasobów, a 
prawodawstwo dotyczące korzystania z zasobów wodnych zawiera zbyt dużo wyjątków 
dotyczących wykorzystania na cele przemysłowe, natomiast zapotrzebowanie społeczeństwa 
na wykorzystanie istniejących zasobów wzrasta. W pkt 1 załącznika I do dyrektywy 
85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z późniejszymi zmianami ustala 
się próg dla wydobycia gazu, zaś w pkt 12 – dla wykorzystania zasobów wód gruntowych; w 
obu przypadkach progi te są zbyt niskie, co sprawia, że ocena oddziaływania nie jest 
obowiązkowa. Składający petycję apelują do Parlamentu, by skorzystał on ze swoich 
uprawnień w ramach procedury współdecyzji w celu uwzględnienia ich argumentów.

Streszczenie petycji 0596/2012
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Składający petycję sprzeciwia się eksploatacji złóż gazu łupkowego i zwraca uwagę, że na 
ogół tworzenie węglowodorów przez skałę macierzystą trwa miliony lat i odbywa się w 
temperaturze od 100 do 150°C.  Wyraża on zaniepokojenie z powodu zagrożeń dla zdrowia 
przy eksploatacji takich złóż i powołuje się na opinię Adama Lawa, endokrynologa z Weill 
Cornell Medical College w Nowym Jorku, który opowiada się za wprowadzeniem 
moratorium na szczelinowanie hydrauliczne do czasu, aż wszystkie skutki dla zdrowia będą 
znane. Składający petycję wzywa do poszukiwania innych możliwości transformacji sektora 
energetycznego i dążenia do znacznego zmniejszenia zużycia energii z paliw kopalnych i 
energii jądrowej oraz do wprowadzenia moratorium na poszukiwanie gazu łupkowego i jego 
wydobywanie. 

Streszczenie petycji 0759/2012

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie zagrożeniami powodowanymi przez 
„szczelinowanie”, tj. proces wydobywania gazu łupkowego z podziemnych warstw skalnych 
przez wtłaczanie pod ciśnieniem mieszanki wody i substancji chemicznych, który to proces 
podlega w Niemczech przestarzałym przepisom prawa górniczego i nie jest objęty 
obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ostrzega ona również 
przed wynikającym z tego skażeniem chemicznym wód gruntowych i wody pitnej, utratą 
ziem uprawnych, zeszpeceniem krajobrazu otworami wiertniczymi oraz zużywaniem 
olbrzymich ilości wody potrzebnych w procesie „szczelinowania”; podkreśla ona 
jednocześnie, że „szczelinowanie” powoduje o wiele większe zanieczyszczenie niż tradycyjne 
metody wydobywania gazu z uwagi na emisje metanu i duże zużycie energii. W związku z 
tym składająca petycję wzywa do wprowadzenia obowiązku poddawania przedsięwzięć w 
zakresie wydobycia gazu łupkowego wcześniejszej ocenie oddziaływania na środowisko, do 
wprowadzenia zakazu wydobywania gazu łupkowego na obszarach, na których zlokalizowane 
są ujęcia wody pitnej i na obszarach o wartości przyrodniczej, do wycofania dotacji na 
„szczelinowanie”, do bezwzględnego nadania priorytetowego znaczenia ochronie fauny, flory 
i środowiska oraz do określenia ustawowej odpowiedzialności spółek wydobywających gaz 
łupkowy za wszelkie wyrządzone szkody.

Streszczenie petycji 0761/2012

Składający petycję podkreśla, że Polska jest coraz bliższa rozpoczęcia wydobycia gazu 
łupkowego na dużą skalę, co może spowodować poważne problemy, a zwłaszcza 
zanieczyszczenie wód gruntowych metanem i substancjami chemicznymi. W związku z tym 
składający petycję zwraca się do Parlamentu o podjęcie interwencji i położenie kresu 
wydobywaniu gazu łupkowego – procesu, którym zajmują się głównie zagraniczne holdingi i 
który doprowadzi nie tylko do zanieczyszczenia środowiska, lecz będzie stanowić również 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Streszczenie petycji 0895/2012

Składająca petycję uważa, że prawodawstwo unijne nie jest wystarczająco rygorystyczne, aby 
poradzić sobie z zagrożeniami związanymi ze szczelinowaniem hydraulicznym stosowanym 
przy wydobyciu gazu łupkowego. Wzywa ona do wprowadzenia specjalnych przepisów w 
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zakresie poszukiwań prowadzonych na stałym lądzie, argumentując, że obecnie obowiązujące 
przepisy zostały przyjęte na podstawie prawodawstwa mającego zastosowanie do poszukiwań 
morskich. Składająca petycję proponuje przyjęcie norm prawnych w celu regulacji m.in. 
następujących kwestii: jakości cementu używanego do betonowania ścian odwiertów, 
monitoringu sejsmicznego, wykrywania metanu na powierzchni, odprowadzania ścieków i 
odległości od terenów zamieszkałych.

W drugiej części petycji składająca petycję protestuje przeciwko temu, że w ramach 
inicjatywy „Horyzont 2020” gaz uważany jest za formę energii, która sprzyja utrzymaniu 
niskiej emisji dwutlenku węgla, oraz że zakres finansowania projektów badawczych i 
rozwojowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii został wyraźnie poszerzony i 
obejmuje paliwa kopalne. Składająca petycję nie zgadza się z tymi zmianami i twierdzi, że 
będą one wywierać niekorzystny wpływ na sektor odnawialnych źródeł energii, oraz oczekuje 
wyjaśnień w tej sprawie.

Streszczenie petycji 2376/2013

Zdaniem składającej petycję rząd rumuński, zawarłszy z firmą Chevron umowę o 
poszukiwanie i eksploatację złóż gazu łupkowego, robi obecnie wszystko, aby popierać 
interesy tego przedsiębiorstwa z pominięciem praw indywidualnych obywateli. Składająca 
petycję sprzeciwia się stosowaniu w pobliżu zamieszkałych i turystycznych stref miejskich 
materiałów wybuchowych bez zgody zainteresowanych właścicieli nieruchomości i wyraża 
zaniepokojenie możliwymi śmiertelnymi konsekwencjami zanieczyszczenia wody w zlewisku 
Dobrudży, jedynym źródle dostaw wody dla mieszkańców. W jej opinii rząd działa 
nieodpowiedzialnie, narażając na ryzyko dziesiątki tysięcy istnień ludzkich, i dlatego apeluje 
ona o natychmiastowe zaprzestanie tej działalności. 

2. Dopuszczalność

0444/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lipca 2012 r. 
0484/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2012 r. 
0504/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r.
0596/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 września 2012 r.
0759/2012 & 0761/2012: Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 11 października 
2012 r.
0895/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2012 r.
2376/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2014 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Składający petycje, mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, 
apelują o wprowadzenie tymczasowego moratorium na działalność związaną z wydobyciem 
gazu łupkowego lub o wprowadzenie zakazu działalności wymagającej stosowania techniki 
szczelinowania hydraulicznego. Zastrzeżenia budzą również potencjalne luki prawne w 
obowiązujących odnośnych przepisach prawodawstwa UE.
Jak wskazano w odpowiedzi Komisji na petycję 1378/2011, zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwom członkowskim przysługuje prawo 
określania warunków eksploatacji zasobów energetycznych. Przy należytym uwzględnieniu 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego (art. 194 ust. 1 TFUE) każde 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o udzieleniu zgody na 
poszukiwanie, wydobycie lub produkcję gazu niekonwencjonalnego na obszarze 
podlegającym jurysdykcji tego państwa. Przepis ten nie narusza art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE, 
zgodnie z którym można przyjmować środki znacząco wpływające na dokonywanie przez 
państwo członkowskie wyboru między różnymi źródłami energii i na ogólną strukturę 
zaopatrzenia państwa w energię, wymaga to jednak jednomyślnej decyzji Rady wydanej 
zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą.
Państwa członkowskie – poprzez odpowiednie systemy oceny, licencjonowania i wydawania 
zezwoleń, jak również działania monitorujące i kontrolne – mają obowiązek dopilnować, by 
poszukiwania i eksploatacja źródeł energii, w tym z zastosowaniem technik szczelinowania 
hydraulicznego, były zgodne z wymogami ram prawnych obowiązujących w UE, w tym z 
przepisami w sprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 
191 TFUE zasada ostrożności i zasada działania zapobiegawczego należą do zasad 
przewodnich opracowywania polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska. 
W ocenie prawnej Komisji1 stwierdzono, że jak wynika z dostępnej wiedzy technicznej, 
obowiązujące prawodawstwo UE ma zastosowanie do działań niezbędnych przy 
poszukiwaniu i produkcji gazu łupkowego, począwszy od etapu planowania aż do 
zaprzestania tej działalności. Mowa tu m.in. o przepisach dotyczących przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z wydobyciem gazu 
ziemnego2, ochrony wód powierzchniowych i gruntowych3, gospodarowania odpadami z 
przemysłu wydobywczego4, rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów5, 
a także o przepisach dotyczących obszarów ochrony środowiska w ramach sieci Natura 2000 
(tj. przepisach dyrektywy ptasiej6 i dyrektywy siedliskowej7). 
W celu rozstrzygnięcia, czy obowiązujące prawodawstwo UE zapewnia wystarczający 
poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, gromadzone są obecnie dodatkowe 
informacje. W ramach tego gromadzenia informacji Komisja opublikowała niedawno analizę 
zagrożenia dla środowiska powodowanego przez działania związane z wydobyciem 
węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, które obejmują stosowanie techniki 
szczelinowania hydraulicznego z wykorzystaniem dużych ilości wody (tak jak ma to miejsce 
w przypadku gazu łupkowego). Ponadto opublikowano analizę oddziaływania na rynek 
energii oraz analizę wpływu na klimat8. 
W analizie oddziaływania na rynek energii pokazano, że rozwój wydobycia gazu z 

                                               
1

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

2 Dyrektywa 2011/92/UE, Dz.U. L 26/1 z 28.1.2012, zwana także „dyrektywą OOŚ”. Pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm znajdują się wytyczne dotyczące stosowania 
dyrektywy OOŚ w przedsięwzięciach związanych z wydobyciem i eksploatacją węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych. 
3 Dyrektywa 2000/60/WE (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) i dyrektywa 2006/118/WE (Dz.U. L 372/19 z 
27.12.2006). 
4 Dyrektywa 2006/21/WE, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.
5 Rozporządzenie nr 1907/2006/WE, Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
6 Dyrektywa 79/409/EWG, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
7 Dyrektywa 92/43/EWG, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
8 Analiza została opublikowana dnia 7 września 2012 r. i dostępna jest na stronie DG ENV pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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niekonwencjonalnych źródeł doprowadził w Stanach Zjednoczonych do zwiększenia 
dostępności dostaw skroplonego gazu ziemnego na świecie, wpływając tym samym pośrednio 
na ceny gazu w UE. W oparciu o doświadczenia USA oraz analizę potencjalnych zasobów w 
UE w analizie zasugerowano, że w najbardziej optymistycznym wariancie produkcja gazu 
łupkowego w Europie mogłaby w przyszłości przyczynić się do utrzymania zależności UE od 
importu gazu na poziomie ok. 60%. Autorzy analizy wskazują jednak również na znaczący 
brak pewności co do możliwej do wydobycia ilości gazu, postępu technologicznego, 
akceptacji społecznej oraz dostępu do ziemi i rynków.
W analizie oddziaływania na klimat wskazano, że gaz łupkowy produkowany w UE 
powodowałby większą emisję gazów cieplarnianych niż produkowany w UE gaz 
konwencjonalny, lecz – pod warunkiem prawidłowego zarządzania – mniejsze niż gaz 
sprowadzany spoza UE, czy to przez gazociągi, czy w postaci skroplonego gazu ziemnego, z 
uwagi na emisję gazów cieplarnianych w wyniku transportu gazu na duże odległości.
W analizie zagrożeń dla środowiska stwierdzono, że zagrożenia powodowane takimi 
działaniami mają z reguły poważniejszy charakter niż zagrożenia powodowane wydobyciem 
węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, oraz wskazano szereg pytań dotyczących 
odnośnego prawodawstwa. Zagadnienia te są obecnie analizowane przez służby Komisji. 
Rozpoczęto dwie analizy uzupełniające, które dostarczą dodatkowych danych socjologiczno-
gospodarczych i prawnych w ramach przeprowadzanej obecnie oceny1. 

Podsumowanie

Komisja przyjmuje do wiadomości obawy związane z potencjalnym zagrożeniem dla 
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które powiązane są z przedsięwzięciami 
obejmującymi wydobycie gazu łupkowego i szczelinowanie hydrauliczne. Komisja 
rozpoczęła prace mające na celu przeprowadzenie przed końcem 2013 r. oceny konieczności 
wprowadzenia ram oceny bezpieczeństwa wydobycia węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych (np. gazu łupkowego).  W ramach tej inicjatywy przeprowadzona 
zostanie analiza wszystkich (ustawodawczych i nieustawodawczych) rozwiązań politycznych. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Petycje 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 oraz 
2376/2013

Składający petycje, mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, 
apelują o wprowadzenie tymczasowego moratorium na działalność związaną z wydobyciem 
gazu łupkowego lub o wprowadzenie zakazu takiej działalności, która wymaga stosowania 
techniki szczelinowania hydraulicznego. Zastrzeżenia budzą również potencjalne luki prawne 
w obowiązujących odnośnych przepisach prawodawstwa UE.

                                               
1  Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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Jak wskazano w odpowiedzi Komisji na petycję 1378/2011, zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwom członkowskim przysługuje prawo 
określania warunków eksploatacji zasobów energetycznych. Przy należytym uwzględnieniu 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego (art. 194 ust. 1 TFUE) każde 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o udzieleniu zgody na 
poszukiwanie, wydobycie lub produkcję gazu niekonwencjonalnego na obszarze 
podlegającym jurysdykcji tego państwa. 

Państwa członkowskie – przez odpowiednie systemy oceny, licencjonowania i wydawania 
zezwoleń, jak również działania monitorujące i kontrolne – mają obowiązek dopilnować, by 
poszukiwania i eksploatacja źródeł energii, w tym z zastosowaniem technik szczelinowania 
hydraulicznego, były zgodne z wymogami ram prawnych obowiązujących w UE, w tym z 
przepisami w sprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 
191 TFUE zasada ostrożności i zasada działania zapobiegawczego należą do zasad 
przewodnich opracowywania polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

W przygotowanej przez Komisję ocenie ram prawnych UE w dziedzinie ochrony środowiska 
dotyczących przedsięwzięć związanych z gazem łupkowym1 stwierdzono, że jak wynika z 
dostępnej wiedzy technicznej, obowiązujące prawodawstwo UE ma zastosowanie do działań 
niezbędnych przy poszukiwaniu i produkcji gazu łupkowego, począwszy od etapu planowania 
aż do zaprzestania tej działalności. Mowa tu m.in. o przepisach dotyczących przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z wydobyciem gazu 
ziemnego2, ochrony wód powierzchniowych i gruntowych3, gospodarowania odpadami z 
przemysłu wydobywczego4, rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów5, 
a także o przepisach dotyczących obszarów ochrony środowiska w ramach sieci Natura 2000 
(tj. przepisach dyrektywy ptasiej6 i dyrektywy siedliskowej7). 

Komisja zbiera obecnie dodatkowe informacje mające posłużyć do oceny, czy obowiązujące 
prawodawstwo UE zapewnia wystarczający poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. 
W ramach tych działań Komisja opublikowała niedawno analizę zagrożeń dla środowiska 
powodowanych przez działalność związaną z wydobyciem węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych, które obejmują stosowanie techniki szczelinowania hydraulicznego z 
wykorzystaniem dużych ilości wody (tak jak ma to miejsce w przypadku gazu łupkowego). 
Ponadto opublikowano również analizę oddziaływania na rynek energii oraz analizę wpływu 

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

2 Dyrektywa 2011/92/UE, Dz.U. L 26/1 z 28.1.2012, zwana także „dyrektywą OOŚ”. Pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm znajdują się wytyczne dotyczące stosowania 
dyrektywy OOŚ w przedsięwzięciach związanych z wydobyciem i eksploatacją węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych. 

3 Dyrektywa 2000/60/WE (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) i dyrektywa 2006/118/WE (Dz.U. L 372/19 z 
27.12.2006). 

4 Dyrektywa 2006/21/WE, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

5 Rozporządzenie nr 1907/2006/WE, Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

6 Dyrektywa 79/409/EWG, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.

7 Dyrektywa 92/43/EWG, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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na klimat1. 

W analizie oddziaływania na rynek energii pokazano, że rozwój wydobycia gazu z 
niekonwencjonalnych źródeł doprowadził w Stanach Zjednoczonych do zwiększenia 
dostępności dostaw skroplonego gazu ziemnego na świecie, wpływając tym samym pośrednio 
na ceny gazu w UE. W oparciu o doświadczenia USA oraz analizę potencjalnych zasobów w 
UE w analizie zasugerowano, że w najbardziej optymistycznym wariancie produkcja gazu 
łupkowego w Europie mogłaby w przyszłości przyczynić się do ograniczenia zależności UE 
od importu gazu do poziomu ok. 60%. Autorzy analizy wskazują jednak również na znaczący 
brak pewności co do możliwej do wydobycia ilości gazu, co wiąże się z postępem 
technologicznym, akceptacją społeczną oraz dostępem do ziemi i rynków.

W analizie oddziaływania na klimat wskazano, że gaz łupkowy produkowany w UE 
powoduje większą emisję gazów cieplarnianych niż produkowany w UE gaz konwencjonalny, 
lecz – pod warunkiem prawidłowego zarządzania – mniejszą niż gaz sprowadzany spoza UE, 
czy to przez gazociągi, czy w postaci skroplonego gazu ziemnego, z uwagi na emisję gazów 
cieplarnianych w wyniku transportu gazu na duże odległości.

W analizie zagrożeń dla środowiska stwierdzono, że zagrożenia powodowane takimi 
działaniami mają z reguły poważniejszy charakter niż zagrożenia powodowane wydobyciem 
węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, oraz wskazano szereg pytań dotyczących 
odnośnego prawodawstwa. Zagadnienia te są obecnie analizowane przez służby Komisji. 
Rozpoczęto dwie analizy uzupełniające, które dostarczą dodatkowych danych socjologiczno-
gospodarczych i prawnych w ramach przeprowadzanej obecnie oceny2. 

Podsumowanie

Komisja przyjmuje do wiadomości obawy związane z potencjalnym zagrożeniem dla 
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które powiązane są z przedsięwzięciami 
obejmującymi wydobycie gazu łupkowego i szczelinowanie hydrauliczne. W styczniu 2014 
Komisja przyjęła zalecenie i komunikat w sprawie rozpoznawania i wydobywania 
węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania 
hydraulicznego3. Państwa członkowskie, które zdecydowały się na poszukiwanie lub 
eksploatację niekonwencjonalnych węglowodorów, takich jak gaz łupkowy, wezwano do 
wdrożenia zalecenia do 28 lipca 2014 r. oraz do corocznego informowania Komisji o 
środkach  wprowadzanych w związku z zaleceniem, przy czym pierwsze takie informacje 
należało przekazać do grudnia 2014 r. Następnie Komisja miała opublikować informacje 
otrzymane od państw członkowskich. Obecnie przygotowuje się publikację informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie do końca 2014 r. Do sierpnia 2015 r. Komisja 
całościowo oceni skuteczność obecnie przyjętego podejścia i zdecyduje, czy potrzebne są 
dalsze działania, w tym ewentualne wnioski ustawodawcze. 

Komisja będzie również w dalszym ciągu monitorować przestrzeganie przez państwa 
członkowskie ich zobowiązań wynikających z przepisów Unii.

                                               
1  Analiza została opublikowana dnia 7 września 2012 r. i dostępna jest na stronie DG ENV pod adresem:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2  Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: 
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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