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1. Rezumatul petiției nr. 0444/2012

Asociația își manifestă profundul dezacord față de proiectul de explorare și exploatare a 
gazelor de șist de la Vama Veche și Constanța, exprimându-și îngrijorarea față de posibilitatea 
distrugerii pânzei freatice din zona litoralului românesc. Asociația solicită blocarea sau 
sistarea temporară a proiectului până la realizarea unui referendum pe această temă.

Rezumatul petiției nr. 0484/2012

Petiționarul avertizează cu privire la pericolele „fracturării hidraulice”, tehnică folosită în 
extracția de gaze de șist. „Fracturarea hidraulică” implică injectarea în pământ a unui amestec 
presurizat de apă și substanțe chimice, pentru a extrage gaze din straturile de rocă. Potrivit 
petiționarului, în Germania, această tehnică face obiectul unor norme de minerit învechite și 
nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului înaintea folosirii ei. 
Petiționarul avertizează, de asemenea, cu privire la contaminarea solului și a apei potabile cu 
substanțe chimice, la pierderea terenurilor agricole, la deteriorarea peisajului din cauza 
sondelor de forare și la utilizarea unor cantități foarte mari de apă în procesul de fracturare 
hidraulică. De asemenea, acesta indică faptul că impactul asupra mediului exercitat de 
fracturarea hidraulică este mult mai mare decât cel al metodelor convenționale de extracție a 
gazelor, din cauza eliberării de metan și a nivelului ridicat de consum de energie. Petiționarul 
solicită, printre alte lucruri, o evaluare obligatorie a impactului asupra mediului, care să 
însoțească planurile de extracție a gazelor de șist, o interdicție privind extracția gazelor de șist 
din zone naturale și zone de colectare a apei potabile, nealocarea de subvenții în cazul 
aplicării tehnicii de fracturare hidraulică, acordarea unei priorități absolute naturii și mediului 
și răspunderea obligatorie a întreprinderilor de extracție de gaze în ceea ce privește 
compensațiile pentru daunele produse.

Rezumatul petiției nr. 0504/2012

Petiționara coordonează acțiunile desfășurate de cetățeni din mai multe state membre 
împotriva explorării și exploatării gazelor de șist. S-a depus un număr mare de documente –
dificil de înțeles de către persoane din afara domeniului. Principala reclamație este faptul că 
legislația actuală a Uniunii Europene este incompletă, nu este consolidată și nu oferă un cadru 
bine informat pentru această tehnologie nouă. Nu există o legislație cuprinzătoare privind 
exploatarea minieră, legislația privind utilizarea resurselor de apă conține prea multe exceptări 
în scopuri industriale, în timp ce presiunea populației asupra resurselor existente crește. 
Referitor la Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului și modificările sale ulterioare, anexa I punctul 1 stabilește pragul 
pentru extracția gazelor naturale, iar punctul 12 stabilește pragul pentru resursele de ape 
subterane, în ambele cazuri nivelurile fiind foarte reduse, iar evaluarea impactului devenind 
neobligatorie. Petiționarii solicită Parlamentului să își exercite autoritatea în cadrul procedurii 
de codecizie și să țină cont de argumentele lor.

Rezumatul petiției nr. 0596/2012

Petiționarul obiectează față de exploatarea gazelor de șist, afirmând că generarea de 
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hidrocarburi în majoritatea rocilor mamă se face în câteva milioane de ani, la temperaturi 
cuprinse între 100 și 150°C. El menționează riscurile pe care exploatarea gazelor le poate avea 
asupra sănătății și îl citează pe endocrinologul Adam Law, de la Weill Cornell Medical 
College din New York, care este de părere că trebuie impus un moratoriu asupra fracturării 
hidraulice până când vor fi cunoscute toate efectele asupra sănătății umane. Petiționarul 
consideră că trebuie explorate alte căi spre tranziția energetică, care să vizeze diminuarea 
considerabilă a utilizării energiei fosile și nucleare și solicită un moratoriu asupra explorării și 
exploatării gazelor de șist în Europa. 

Rezumatul petiției nr. 0759/2012

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la pericolele reprezentate de „fracturarea 
hidraulică”, o procedură utilizată pentru extracția de gaze de șist din straturile subterane de 
rocă, prin injectarea unui amestec presurizat de apă și substanțe chimice, un proces determinat 
de reglementări miniere depășite, existente în Germania, care nu solicită nicio evaluare 
prealabilă a impactului asupra mediului. De asemenea, ea avertizează cu privire la 
contaminarea solului și a apei potabile cu substanțele chimice rezultate, la pierderea 
terenurilor agricole, la deteriorarea peisajului din cauza sondelor de forare și la utilizarea unor 
cantități foarte mari de apă în procesul de fracturare hidraulică, menționând că acest proces 
este mult mai poluant decât metodele convenționale de extracție a gazelor, din cauza eliberării 
de metan și a nivelului ridicat de consum de energie. În consecință, aceasta solicită supunerea 
proiectelor privind extracția de gaze de șist unei evaluări prealabile a impactului asupra 
mediului, o interdicție privind extracția gazelor de șist din zone de colectare a apei potabile și 
din zone naturale, neacordarea subvențiilor în cazul fracturării hidraulice, acordarea unei 
priorități absolute naturii și mediului și răspunderea legală a întreprinderilor de extracție de 
gaze pentru toate daunele cauzate.

Rezumatul petiției nr. 0761/2012

Petiționarul subliniază faptul că Polonia este pe cale să extragă gaz de șist în mod intensiv, 
fapt ce ar putea provoca probleme grave și, în special, poluarea pânzei freatice cu metan și cu 
substanțe chimice. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului să intervină și să oprească 
extracția de gaze de șist, care este efectuată, în primul rând, de grupuri de întreprinderi străine 
și care nu numai că ar conduce la o poluare devastatoare a mediului înconjurător, dar ar putea 
reprezenta și o amenințare gravă pentru sănătatea umană și animală. 

Rezumatul petiției nr. 0895/2012

Petiționara consideră că legislația Uniunii Europene nu este suficient de robustă pentru a face 
față riscurilor asociate cu fracturarea hidraulică în cadrul explorării gazelor de șist. Aceasta 
pledează pentru reglementări specifice explorării terestre, considerând că dispozițiile juridice 
din prezent sunt preluate din legislația aplicabilă explorării maritime. Petiționara propune 
adoptarea unor norme juridice care să reglementeze, printre altele, calitatea cimentului, 
monitorizarea seismică, detectarea metanului la suprafață, apele de refulare, distanța față de 
zonele rezidențiale.
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În a doua parte a petiției, petiționara protestează împotriva faptului că, în inițiativa 
Orizont 2020, gazul este considerat a fi o formă de energie care presupune emisii scăzute de 
dioxid de carbon, iar finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul energiilor 
regenerabile a fost extinsă pentru a include în mod explicit carburanții fosili. Petiționara 
contestă această modificare, considerând că va avea un efect nefast asupra industriei 
energiilor regenerabile și solicită clarificări în această privință.

Rezumatul petiției nr. 2376/2013

Petiționara relatează că guvernul actual al României a încheiat un contract de explorare-
exploatare a gazelor de șist cu firma Chevron și alege să apere drepturile societății comerciale 
și să ignore drepturile cetățenilor. Petiționara relatează că explorările se fac prin dinamitare, 
fără acordul proprietarilor, lângă așezări urbane și zone de interes turistic. Bazinul acvifer din
Dobrogea este singura sursă de apă a locuitorilor, iar contaminarea sa ar duce la condamnarea 
locuitorilor la moarte. Petiționara consideră că guvernul acționează într-un mod iresponsabil, 
punând în pericol viața a zeci de mii de oameni, și solicită sistarea imediată a acestor 
explorări. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0444/2012: Declarată admisibilă la 19 iulie 2012. 
Petiția nr. 0484/2012: Declarată admisibilă la 10 septembrie 2012. 
Petiția nr. 0504/2012: Declarată admisibilă la 12 septembrie 2012.
Petiția nr. 0596/2012: Declarată admisibilă la 17 septembrie 2012.
Petițiile nr. 0759/2012 și 0761/2012: Declarate admisibile la 11 octombrie 2012.
Petiția nr. 0895/2012: Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012.
Petiția nr. 2376/2013: Declarată admisibilă la 25 septembrie 2014.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Petiționarii solicită un moratoriu sau o interdicție temporară privind operațiunile de extracție a 
gazelor de șist care implică utilizarea fracturării hidraulice, având în vedere eventualele riscuri 
asupra sănătății umane și mediului. De asemenea, sunt ridicate preocupări privind eventualele 
lacune din legislația UE aplicabilă în prezent.
Astfel cum s-a indicat în răspunsul Comisiei la petiția nr. 1378/2011, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele 
membre au dreptul de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice. Din 
perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul [articolul 194 alineatul (1) TFUE], 
fiecare stat membru este responsabil să decidă dacă va permite prospectarea, explorarea și/sau 
producția de resurse neconvenționale de gaze în jurisdicția sa. Această dispoziție nu aduce 
atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c) din TFUE, conform căruia se pot adopta măsuri 
care afectează în mod semnificativ alegerea unui stat membru între diferite surse de energie și
structura generală a aprovizionării cu energie, dar adoptarea lor presupune decizia unanimă a 
Consiliului în conformitate cu procedura legislativă specială.
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Statele membre trebuie să se asigure – prin intermediul unor sisteme adecvate de evaluare, 
licențiere și autorizare, precum și prin intermediul unor activități de monitorizare și de 
inspecție – că explorarea sau exploatarea surselor de energie, inclusiv a celor care utilizează 
practici de fracturare hidraulică, respectă cerințele cadrului juridic existent în UE, inclusiv 
dispozițiile privind sănătatea umană și protecția mediului. Principiile precauției și prevenirii 
se numără printre principiile care ghidează îmbunătățirea politicii de mediu a UE, după cum 
este prevăzut la articolul 191 din TFUE. 
Evaluarea juridică efectuată de Comisie1 a concluzionat că, pe baza informațiilor tehnice 
disponibile, legislația existentă a UE se aplică practicilor necesare pentru explorarea și 
producerea gazului de șist de la planificare până la încetare. Aceasta include, printre altele, 
dispoziții referitoare la finalizarea evaluărilor impactului asupra mediului pentru proiectele de 
extracție a gazelor naturale2, la protecția apelor de suprafață și a apelor subterane3, la 
gestionarea deșeurilor din industriile extractive4, la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice5 precum și la zonele protejate în cadrul rețelei 
Natura 2000 (de exemplu Directiva privind păsările 6și Directiva privind habitatele7). 
Sunt colectate informații suplimentare astfel încât să se concluzioneze dacă legislația UE 
existentă asigură sau nu un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății umane. Ca 
parte a operațiunii de colectare a informațiilor, Comisia a lansat de curând un studiu privind 
riscurile asupra mediului ale operațiunilor de extracție a hidrocarburilor neconvenționale care 
implică utilizarea fracturării hidraulice de volum mare (cum ar fi gazele de șist). În plus, au 
fost publicate studii privind impacturile asupra pieței energiei și asupra climei8. 
Studiul privind impacturile asupra pieței energiei arată că evoluțiile din SUA în domeniul 
gazelor neconvenționale au dus la disponibilitatea unor rezerve mai mari de gaz natural 
lichefiat la nivel mondial, ceea ce a influențat indirect prețurile gazelor în UE. Punând în 
valoare experiența SUA și examinând eventualele resurse din UE, studiul sugerează că în cel 
mai bun caz, viitoarea producție de gaze de șist din Europa ar putea contribui la menținerea 
dependenței de importurile de energie în jurul unui procent de 60 %. Dar, de asemenea, 
studiul dezvăluie uneori o incertitudine semnificativă legată de volumele recuperabile, de 
evoluțiile tehnologice, de adeziunea publică și de accesul la terenuri și piețe.
Studiul privind impacturile asupra climei arată că gazele de șist produse în UE cauzează mai 
multe emisii de gaze cu efect de seră decât gazele naturale convenționale produse în UE, dar –
dacă sunt bine gestionate – mai puține decât gazele importate din afara UE, fie prin conductă, 
fie prin rețele de transport al GNL, ca urmare a impacturilor transportului de gaze pe distanțe 
lungi asupra emisiilor.
Studiul privind riscurile asupra mediului consideră că riscurile prezentate de astfel de 
operațiuni sunt în general mai mari decât cele prezentate de extracția hidrocarburilor 
convenționale și identifică o serie de întrebări cu privire la legislația aplicabilă. Aceste 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Directiva 2011/92/UE, JO L 26/1, 28.1.2012 cunoscută ca „Directiva EIM”. O notă orientativă privind 
aplicarea Directivei EIM în cazul proiectelor legate de explorarea și exploatarea hidrocarburilor neconvenționale 
este disponibilă la adresa:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
3 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, p. 1, și Directiva 2006/118/CE, JO L 372, 27.12.2006, p. 19. 
4 Directiva 2006/21/CE, JO L 102, 11.4.2006, p. 15.
5 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
6 Directiva 79/409/CEE, JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
7 Directiva 92/43/CEE, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
8 Lansate la 7 septembrie 2012, disponibile pe site-ul internet al DG ENV: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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concluzii sunt în curs de analizare de către Comisie. Au fost lansate două studii 
complementare, care vor furniza sprijin legal și socioeconomic suplimentar în contextul 
operațiunii de evaluare în curs1. 
Concluzie
Comisia ia act de preocupările ridicate cu privire la eventualele riscuri asupra mediului și 
sănătății legate de proiectele de exploatare a gazelor de șist și de practicile de fracturare 
hidraulică. Aceasta a inițiat o activitate pentru a evalua, până la sfârșitul anului 2013, 
necesitatea unui cadru de evaluare pentru extracția sigură și eficace a hidrocarburilor 
neconvenționale (de exemplu, gazele de șist). Toate opțiunile de politică (cu și fără caracter 
legislativ) vor fi examinate în cadrul acestei operațiuni. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 februarie 2015

Petițiile nr. 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 și 
2376/2013

Petiționarii solicită un moratoriu sau o interdicție temporară privind operațiunile de extracție a 
gazelor de șist care implică utilizarea fracturării hidraulice, având în vedere eventualele riscuri 
asupra sănătății umane și mediului. De asemenea, sunt ridicate preocupări privind eventualele 
lacune din legislația UE aplicabilă în prezent.

Astfel cum s-a indicat în răspunsul Comisiei la petiția nr. 1378/2011, în conformitate cu 
articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele 
membre au dreptul de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice. Din 
perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul [articolul 194 alineatul (1) TFUE], 
fiecare stat membru este responsabil să decidă dacă va permite prospectarea, explorarea și/sau 
producția de resurse neconvenționale de gaze în jurisdicția sa. 

Statele membre trebuie să se asigure – prin intermediul unor sisteme adecvate de evaluare, 
licențiere și autorizare, precum și prin intermediul unor activități de monitorizare și de 
inspecție – că explorarea sau exploatarea surselor de energie, inclusiv a celor care utilizează 
practici de fracturare hidraulică, respectă cerințele cadrului juridic existent în UE, inclusiv 
dispozițiile privind sănătatea umană și protecția mediului. Principiile precauției și prevenirii 
se numără printre principiile care ghidează îmbunătățirea politicii de mediu a UE, după cum 
este prevăzut la articolul 191 din TFUE. 

Evaluarea de către Comisie2 a cadrului juridic al UE în domeniul mediului aplicabil 
proiectelor cu gaze de șist, a concluzionat că, pe baza informațiilor tehnice disponibile, 
legislația existentă a UE se aplică practicilor necesare pentru explorarea și producerea gazului 
de șist de la planificare până la încetare. Aceasta include, printre altele, dispoziții referitoare la 
finalizarea evaluărilor impactului asupra mediului pentru proiectele de extracție a gazelor 
naturale3, la protecția apelor de suprafață și a apelor subterane4, la gestionarea deșeurilor din 

                                               
1 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
3 Directiva 2011/92/UE, JO L 26/1, 28.1.2012 cunoscută ca „Directiva EIM”. O notă orientativă privind 
aplicarea Directivei EIM în cazul proiectelor legate de explorarea și exploatarea hidrocarburilor neconvenționale 
este disponibilă la adresa:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
4 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, p. 1, și Directiva 2006/118/CE, JO L 372, 27.12.2006, p. 19. 
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industriile extractive1, la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice2 precum și la zonele protejate în cadrul rețelei Natura 2000 (de exemplu Directiva 
privind păsările 3și Directiva privind habitatele4). 

Sunt colectate informații suplimentare în scopul de a facilita o evaluare pentru a stabili dacă 
legislația UE existentă asigură sau nu un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății 
umane. Ca parte a operațiunii de colectare a informațiilor, Comisia a lansat de curând un 
studiu privind riscurile asupra mediului ale operațiunilor de extracție a hidrocarburilor 
neconvenționale care implică utilizarea fracturării hidraulice de volum mare (cum ar fi 
operațiunile cu gaze de șist). În plus, au fost, de asemenea, publicate studii privind impacturile 
asupra pieței energiei și asupra climei5. 

Studiul privind impacturile asupra pieței energiei arată că progresul înregistrat în SUA în 
domeniul gazelor neconvenționale a dus la disponibilitatea unor rezerve mai mari de gaz 
natural lichefiat la nivel mondial, ceea ce a influențat indirect prețurile gazelor în UE. Punând 
în valoare experiența SUA și examinând eventualele resurse din UE, studiul sugerează că în 
cel mai bun caz, viitoarea producție de gaze de șist din Europa ar putea limita dependența de 
importuri de energie în jurul unui procent de 60 %. Dar, de asemenea, studiul dezvăluie o 
incertitudine semnificativă legată de volumele recuperabile de gaze de șist, de aspectele legate 
de evoluția tehnologică, de adeziunea publică și de accesul la terenuri și piețe.

Studiul privind impacturile asupra climei arată că gazele de șist produse în UE ar cauza mai 
multe emisii de gaze cu efect de seră decât gazele naturale convenționale produse în UE, dar –
dacă sunt bine gestionate – mai puține decât gazele importate din afara UE, fie prin conductă, 
fie prin rețele de transport al GNL, ca urmare a emisiilor asociate cu transportul de gaze pe 
distanțe lungi.

Studiul privind riscurile asupra mediului consideră că riscurile prezentate de astfel de 
operațiuni sunt în general mai mari decât cele prezentate de extracția hidrocarburilor 
convenționale și identifică o serie de întrebări cu privire la legislația aplicabilă. Aceste 
concluzii sunt în curs de analizare de către Comisie. Au fost lansate două studii 
complementare, care vor furniza informații suplimentare de ordin juridic și socioeconomic în 
contextul operațiunii de evaluare în curs6. 

Concluzie

Comisia ia act de preocupările ridicate cu privire la eventualele riscuri asupra mediului și 
sănătății legate de proiectele de exploatare a gazelor de șist și de practicile de fracturare 
hidraulică. Comisia a adoptat în ianuarie 2014 o Comunicare și Recomandare privind 
explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării 
hidraulice de mare volum7. Statele membre care au ales să exploreze sau exploatează 
                                               
1 Directiva 2006/21/CE, JO L 102, 11.4.2006, p. 15.
2 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

3 Directiva 79/409/CEE, JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
4 Directiva 92/43/CEE, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
5 Lansate la 7 septembrie 2012, disponibile pe site-ul internet al DG ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
6 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=RO
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hidrocarburile neconvenționale, cum ar fi gazul de șist, au fost invitate să pună în aplicare 
recomandarea până la 28 iulie 2014 și să informeze anual Comisia cu privire la măsurile luate 
ca răspuns la această Recomandare, și pentru prima dată, până în decembrie 2014. Comisia va 
publica apoi informațiile primite de la statele membre. Informațiile furnizate de statele 
membre la sfârșitul anului 2014 sunt în curs de pregătire pentru publicare. Comisia va evalua 
în mod exhaustiv eficacitatea abordării actuale până în august 2015 și va decide apoi dacă 
sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv dacă sunt necesare propuneri legislative 
suplimentare. 

De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze respectarea de către statele membre a 
obligațiilor care le revin în temeiul legislației Uniunii.


