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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на добива на шистов газ и шистов нефт върху околната 
среда
(2011/2308(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 
май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за 
проучване, изследване и производство на въглеводороди1,

– като взе предвид Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за 
минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на 
работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране2,

– като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните 
индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО3,

– като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви4,

– като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 година относно оценката на последиците на някои публични и 
частни проекти върху околната среда5,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за 
местообитанията)6,

– като взе предвид Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(Директива за КПКЗ)7,

– като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за 
екологичната отговорност)8,

– като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 

                                               
1 OВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.
2 OВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9.
3 OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.
4 OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
5 OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
6 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
7 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
8 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
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политиката за водите (Рамкова директива за водите)1,

– като взе предвид Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им (Директива за подземните води)2,

– като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията (Регламент REACH)3,

– като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (Директива за 
биоцидите)4,

– като взе предвид Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива Seveso II)5,

– като взе предвид резолюцията си от 13 септември 2011 г. относно 
предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в 
морски райони6,

– като взе предвид доклада от 8 ноември 2011 година относно неконвенционалните 
източници на газ в Европа, изготвен по поръчка на Генерална дирекция 
„Енергетика“ на Комисията7,

– като взе предвид съобщението от 26 януари 2012 г. от Генерална дирекция „Околна 
среда“ на Комисията до членовете на Европейския парламент относно приложимата 
по отношение на проектите за добив на шистов газ правна рамка на ЕС в областта 
на околната среда,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

– като взе предвид членове 11, 191 и 194 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 своя правилник,

                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
2 OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 12.
3 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
4 OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
5 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0366.
7 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf
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– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и комисията по 
правни въпроси (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че напредъкът в технологичната сфера вече е дал тласък на 
мащабен и бърз добив на неконвенционални изкопаеми горива (НИГ) в някои части 
на света, значително повишавайки енергийната безопасност, укрепвайки общата 
икономика и увеличавайки заетостта, конкурентоспособността и иновативността;

Б. като има предвид, че в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. е посочено, че 
газът ще бъде от ключово значение за трансформирането на енергийната система, 
спомагайки за намаляване на емисиите; като има предвид позицията на Комисията, 
че шистовият газ и другите НИГ ще се превърнат в много важен нов източник на 
снабдяване в или около Европа; 

В. като има предвид, че двете основни техники, прилагани за освобождаване на 
потенциала на НИГ, хоризонталното сондиране и хидравличното фрактуриране, се 
използват от десетилетия;

Г като има предвид текущия важен анализ и нарастващата необходимост от 
допълнителни и продължителни проучвания; като има предвид, че наличието и 
прозрачността на данните, пробите и тестовете, са от основно значение за 
висококачествените проучвания в подкрепа на правилното регулиране;

Д. като има предвид, че всеки вид изкопаеми горива и добив на минерали е свързан с 
потенциални рискове за околната среда; като има предвид, че прилагането на 
принципа на предпазливостта е от основно значение по отношение на всяко бъдещо 
разработване на ресурси в Европа, за да може подобни рискове да бъдат сведени до 
минимум посредством непрекъснати изследвания, правилно управление, регулиране 
и мониторинг на всички етапи от процеса на проучване и експлоатация;

Обща рамка – регулиране, изпълнение, мониторинг и сътрудничество

1. подчертава, че независимо от изключителните права на държавите членки да 
експлоатират енергийните си ресурси, всяко разработване на НИГ следва да 
гарантира справедливи и еднакви условия в целия Съюз, при цялостно спазване на 
съответното право на ЕС в областта на опазването на околната среда;

2. счита, че предвид факта, че НИГ представляват сравнителна новост за обществото, 
следва да бъде извършена задълбочена оценка въз основа на европейската 
регулаторна рамка и, където е необходимо, да бъдат взети необходимите 
коригиращи мерки; 

3. подчертава, че според водещото експертно мнение рисковете, свързани с добива на 
НИГ, повечето от които се отнасят и за добива на конвенционални изкопаеми 
горива, могат да бъдат ограничени посредством изпреварващи мерки, в това число 
правилно планиране, тестване, използване на нови технологии, най-добри практики, 
както и непрекъснато набиране, мониторинг и докладване на данни;
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4. приветства предварителната оценка на Комисията относно правната рамка на ЕС в 
областта на околната среда, приложима спрямо НИГ; призовава Комисията да 
използва правомощията си по отношение на правилното транспониране и 
приложение във всички държави членки на основните правни актове на ЕС в 
областта на околната среда;

5. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки и с компетентните 
регулаторни органи, да въведе непрекъснат мониторинг на развитието в тази област 
и да предприеме необходимите действия в процеса на прегледа на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда;

6. подчертава, че правилното регулиране на проучванията и добива на НИГ зависи от 
компетентността и ресурсите на съответните национални органи; поради това 
призовава държавите членки да осигурят подходящо обучение и международни 
програми за обмен за служителите на компетентните национални органи и да 
въведат координационна платформа за упражняване на надзор над отговорностите 
на различните компетентни органи в областта на НИГ; 

7. отбелязва значението на работата, извършвана от утвърдени институции, в частност 
от Международната агенция по енергетика (МАЕ), за изготвяне на изчерпателен 
референтен документ относно най-добрите налични техники (НДНТ) за 
хидравличното фрактуриране; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите 
членки, с МАЕ и с промишлените асоциации за постигане на тази цел;

8. призовава националните органи да преразгледат съществуващите държавни 
изисквания относно изграждането на сондажи за конвенционални изкопаеми горива 
и да актуализират разпоредбите, обхващащи конкретните особености, свързани с 
добива на НИГ;

9. отчита факта, че основната отговорност за реакция в случаи на авария е на 
промишления сектор; приветства напредъка, постигнат от промишления сектор в 
определянето на високи стандарти по отношение опазването на околната среда и 
безопасността; подчертава значението на надзора над изпълнението от страна на 
промишления сектор на съответните изисквания, извършван чрез редовни проверки 
от обучени специалисти;

10. призовава Комисията да въведе възможности за финансиране на 
научноизследователски проекти в сферата на щадящи околната среда технологии за 
добив на НИГ, в рамките на програмите на ЕС за научноизследователски и развойни
дейности, като „Хоризонт 2020“ и Европейския стратегически план за енергийните 
технологии (SET); призовава предприятията и академичните институции със 
седалище в ЕС да развият съответни програми за научноизследователска и развойна 
дейност, способстващи за по-голяма безопасност на операциите, свързани с 
проучванията и добива;

Аспекти на хидравличното фрактуриране, свързани с опазването на околната 
среда

11. отчита факта, че видът и методът на добивните дейности се определят от видовете 
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скали във всеки отделен регион; призовава за задължително изискване за издаване 
на разрешение, предшестващо извършването на геоложки анализ на потенциалните 
находища на шистов газ, в това число и представяне на доклади относно минали и 
настоящи миннодобивни дейности в района; 

12. отчита сравнително голямото количество вода, използвано в хидравличното 
фактуриране; въпреки това отбелязва, че това количество не е толкова значимо в 
сравнение с използваното от някои други промишлени дейности; подчертава 
необходимостта от предварителни планове за водоснабдяване, съставени въз основа 
на местната хидрология;

13. вярва, че, предвид дълбочината (над 3 км), на която се извършва хидравличното 
фрактуриране, основното опасение по отношение на замърсяването на подземните 
води е свързано с интегритета на сондажа и с качеството на покритието и 
циментирането;

14. подчертава, че ефективните предпазни мерки налагат постоянен мониторинг на 
стриктното спазване на въведените най-високи стандарти и най-добри практики по 
отношение на изграждането на сондажи; подчертава, че промишленият сектор и 
компетентните органи следва да осигурят редовен контрол на качеството по 
отношение на покритието и здравината на цимента;

15. препоръчва операторите, регулаторите и службите за спешно реагиране съвместно 
да изготвят стандартизирани планове за спешно реагиране, както и да бъдат 
създадени специализирани екипи за спешно реагиране;

16. счита, че затворената верига на водно рециклиране на мястото на добив, използваща 
стоманени контейнери за съхранение, предлага най-щадящия за околната среда 
начин за пречистване на отпадъчните води чрез ограничаване до минимум на 
използваното количество вода, на възможността за повърхностни разливи и на 
разходите/проблемите за трафика и пътната мрежа, свързани с транспортирането на 
вода за пречистване;

17. призовава за стриктно прилагане от страна на операторите и компетентните органи 
на съществуващите стандарти за пречистване на отпадъчни води и на 
задължителните планове за управление на водите;

18. счита, че следва да съществува задължение за обявяване на химическото 
съдържание на течността, използвана за фрактуриране; счита, че от операторите 
следва да се изисква пълна прозрачност, както и оповестяване на данните;

19. посочва, че мулти-хоризонталните сондажи свеждат до минимум ползването на 
земя и нарушенията в релефа;

Публично участие и местни условия

20. отчита факта, че сондажните дейности биха могли временно да влошат условията на 
живот, и поради това призовава да бъдат взети всички необходими мерки, по-
специално от страна на промишления сектор, за свеждане до минимум на 
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неблагоприятните последствия от този род дейности;

21. счита, че следва да се осигури публично участие чрез адекватни кампании за 
информиране на обществеността преди провеждане на проучвания и чрез публични 
консултации преди етапа на експлоатация; призовава за по-обхватно информиране 
на обществеността относно дейностите за добив на НИГ, с цел да се осигури 
общественото разбиране, приемане и доверие в регулирането на тези дейности;

22. приветства в тази връзка отпуснатите в бюджета на ЕС за 2012 г. суми, 
предназначени за такъв обществен диалог, и насърчава държавите членки да 
използват това финансиране, за да осигурят по-добрата информираност на 
гражданите, живеещи в райони, в които евентуално биха могли да бъдат 
разработени находища на НИГ;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Газът ще бъде от основно значение за трансформирането на енергийната система поне до 
2030 или 2035 г., способствайки за намаляването на емисиите с наличните технологии. 
Шистовият газ и други неконвенционални източници на газ се превърнаха в потенциално 
възможни нови източници за доставка в или около Европа. Това е записано в Енергийната 
пътна карта за периода до 2050 г. на Комисията (Съобщение от Комисията до Европейския 
парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите – Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., COM(2011)0885).

В този документ Комисията признава, че с намаляването на конвенционалното производство 
на газ  Европа ще трябва да разчита на значителен внос на газ в допълнение към местното 
производство на природен газ и потенциалната експлоатация на собствен шистов газ и че 
заедно с интеграцията на вътрешния пазар местният шистов газ ще успокои притесненията 
за зависимостта на ЕС от внос.

През последните години добивът на „неконвенционални“ въглеводороди, а именно шистов 
газ, но също така и шистов нефт, доведе до безпрецедентни и радикални промени на 
световните енергийни пазари. В частност, делът на шистовия газ в пазара на газ в САЩ се е 
повишил от 1,4% през 2000 г. до около 17 % през 2011 г. Световните цени на газ и 
търговските модели се променят, като това води до очевидни последствия за ЕС.

„Революцията на шистовия газ“ се разпространява сравнително бързо в световен мащаб. 
Според някои оценки общите залежи от шистов газ в ЕС надвишават 56 хил. млрд. куб. м., 
от които около 14 хил. млрд. куб. м. са евентуално технически възстановими. Това може да 
се сравни с конвенционалните залежи, които възлизат на 2,215 млрд. куб. м. и годишния 
добив от около 104 млрд. куб. м. в Норвегия, както и с годишното потребление на ЕС на 
собствен и внесен конвенционален газ, възлизащо на 522 млрд. куб. м. 

Въпреки че е прекалено рано да се каже дали в ЕС могат по икономически изгоден начин да 
бъдат добити значителни количества, редица държави членки са разрешили извършването на 
проучвания за шистов газ и се подготвят за добив в случай че проучванията позволят това. 

Освен конвенционалното вертикално сондиране и модерните методи за извършване на 
проучвания с помощта на компютърни технологии съществуват две модерни технологии, 
които са от ключово значение за устойчивия добив на шистов газ и шистов нефт –
хоризонталното сондиране и хидравличното фрактуриране. Хоризонталното сондиране 
включва пробиването на вертикални кладенци с дълбочина, обикновено по-голяма от два 
километра, с хоризонтални разширения, следващи геоложките формации с обсег до три или 
повече километра.

Хидравличното фрактуриране е изключително добре изпробвана технология, използвана при 
повече от 1,2 милиона кладенци от 1947 г. насам, главно в Канада и САЩ, а от 30 години и в 
Европа (напоследък в Германия, Швеция, Полша, Испания, Дания и Обединеното кралство). 
Технологията се използва при добива на конвенционални въглеводороди в ЕС и се прилага 
или се планира да бъде прилагана широкомащабно в редица страни по света, включително 
Аржентина, Китай, Украйна и Индия.
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Независимо от този контекст е важно да се наблюдават регулаторните режими и практики по 
света, както и да се отчитат и разглеждат опасенията, свързани с въздействието на добива на 
шистов газ и шистов нефт върху околната среда. Тези опасения са свързани с евентуалното 
потребление на голямо количество вода, с евентуалното химическо замърсяване на 
подземните водоизточници, особено на източниците на питейна вода, с пречистването на 
отпадъчните води и с рисковете за повърхностните води, със съхранението на сондажен 
шлам, със специфично за района въздействие, със сеизмично въздействие, както и с 
евентуални последици по отношение на емисиите на парникови газове.

Важно е да се отбележи, че няма данни от официални или други утвърдени източници, които 
да показват каквато и да било системна връзка между добива на шистов газ и шистов нефт и 
човешкото здраве или здравето на животните. Няма данни от официални или други 
утвърдени източници, които да сочат за наличие на случаи, при които хидравличното 
фрактуриране да е довело до замърсяване на питейната вода.

Въпреки това следва да се подчертае, че никоя човешка дейност не изключва напълно 
наличието на риск. Целта на регулирането трябва да бъде свеждането до минимум на 
въздействието върху околната среда и постигането на разумен баланс с оглед на научните и 
статистическите данни, при отчитане на рисковете и ползите (а също и на алтернативите). За 
съжаление в обществения дебат преднамерено се избягва споделянето на някои данни и в 
голяма степен хипотетични или отделни случаи се екстраполират към дейността за добив на 
шистов газ и шистов нефт като цяло.

Ето защо Комисията и компетентните национални органи следва да продължават да 
изследват потенциалното въздействие върху околната среда, но въз основа на научни и 
статистически данни, обхващащи държавите членки, и от утвърдени световни източници. Те 
следва да избягват да се осланят на становища, изказани от идеологически повлияни учени.

Комисията и компетентните национални органи следва да насърчават гарантирането на 
максимална прозрачност, както и предоставянето на информация на обществеността, 
основана на доказани научни и статистически данни и на оценка на рисковете и ползите, 
изготвена при отчитане на контекста и прилагане на сравнителен анализ. 

Регулиране, изпълнение, мониторинг и сътрудничество

В член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз е указано, че 
държавите членки имат суверенни права по отношение определянето на енергийния си микс, 
а издаването на лицензи и други разрешителни за проучване и експлоатация на 
въглеводородни находища е държавен прерогатив.

В ЕС добивът на шистов газ и на шистов нефт се управлява от същите принципи, които се 
прилагат и по отношение на добива на въглища, конвенционален газ и петрол, вода и 
геотермална енергия, както и по отношение на други подземни дейности, като впръскването 
на CO2 за добив на газ и петрол, съхранението на резервите на газ и петрол и съхранението 
на CO2 за целите на улавянето и съхранението на въглерод.

Комисията счита, че проектите за неконвенционални въглеводороди, включващи 
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комбинирана употреба на модерни технологични процеси като например хоризонталното 
сондиране и хидравличното фрактуриране, са обхванати от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда от фазата на планиране до фазата на извеждане от експлоатация, 
като в тази област са приложими 36 инструмента и осем директиви. Комисията е 
потвърдила, че съществуващото законодателство на ЕС и националното законодателство 
урежда в задоволителна спетен всички аспекти, свързани с добива на шистов газ и шистов 
нефт.

Съгласно приложимата директива за ОВОС (Директива 2011/92/EС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда) и съгласно 
директивите за отпадъците от миннодобивните индустрии, обществото има право да изкаже 
мнението си чрез публична консултация.  От момента на започването на добива, съответните 
инструменти на ЕС предвиждат извършването на прегледи и, когато е необходимо, 
преразглеждане на разрешителните. Компетентните национални органи имат задължение да 
упражняват мониторинг и в случай че не отговаря на изискванията, добивът може да бъде 
забранен.

Отчита се фактът, че ефективността на законодателството на ЕС и на държавите членки 
зависи основно от ефективността на компетентните национални органи, затова държавите 
членки трябва да се погрижат за укрепване на своите ресурси за регулиране, мониторинг и 
правоприлагане, предвид възможността за добив на шистов газ и шистов нефт.

Всяко ново законодателство на ЕС би дестабилизирало настоящата адекватна мрежа от 
режими на национално равнище и на равнище на ЕС, отдалечавайки ги от сегашния подход с 
оглед на безопасността и повишавайки риска от пропуски и припокриване в регулаторната 
рамка. Комисията и компетентните органи следва да наблюдават промените в технологията 
в световен мащаб, с оглед на непрекъснатото оценяване на адекватността и ефективността на 
съществуващото законодателство и регулаторна практика.

Комисията, компетентните органи и някои групи от промишления сектор вече оповестяват 
данни в рамките на ЕС и извън него. По-сериозните усилия, насочени към споделяне на най-
добри практики и регулаторен опит, в това число и статистическият мониторинг на 
употребата и въздействието на развиващите се технологии, могат да доведат до значителни 
взаимни изгоди.

Комисията и компетентните национални органи следва да отделят специално внимание на 
дългогодишния опит на регулаторите от Северна Америка, като например Комисията за 
петрол и газ на Британска Колумбия и Съветът за опазване на енергийните ресурси на 
Алберта. Трябва да бъдат приветствани инициативи като тази на Канадската асоциация на 
производителите на петрол по отношение определянето на най-добри практики в 
хидравличното фрактуриране и на Международната агенция по енергетика в определянето 
на най-добри практики по отношение на шистовия газ и шистовия нефт.

Компетентните национални органи следва да съпоставят и споделят доклади за инциденти, 
надлежно отчитайки чувствителните търговски въпроси, което да позволи бързо извличане 
на поуки и правене на изводи. Комисията следва да направи оценка на ефективността на 
различните съществуващи между компетентните национални органи информационни 
потоци, имайки предвид свързаното с тях натоварване на административния капацитет.
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Аспекти на хидравличното фрактуриране, свързани с опазването на околната среда

Водни ресурси

Водата е основната съставка на фрактуриращата течност, а извличането и употребата на 
голямо количество водни ресурси може да засегне екологичния и количествен статус на 
повърхностните и подземните води на местно равнище, като от своя страна намаляването на 
количеството и дебита на водата може да се отрази на нейното качество и на свързаните 
екосистеми.

Шистовият газ е сред най-водноефективните източници на енергия.  Противно на някои от 
разпространяваните твърдения, количеството вода, необходима за добива, е минимално в 
сравнение с количеството, използвано при добива на някои други ресурси. Авторитетни 
оценки на потреблението на вода за производството в Обединеното кралство на 9 млрд. куб. 
м. шистов газ годишно (около 10 % от настоящото годишно потребление на газ в 
Обединеното кралство) показват, че то възлиза на 1,25–1,65 мил. куб. м., като така 
представлява 0,14–0,18% от настоящото годишно потребление за промишлени нужди (905 
мил. куб. м., като в това количество не е включено производството на електроенергия).

Въпреки това Комисията и компетентните национални органи следва да осъществяват 
мониторинг на възможното използване на водните ресурси за целите на добива в своите 
национални икономики, в контекста на други и алтернативни начини на употреба на тези 
ресурси. Производителите трябва да намалят допълнително количеството вода, използвана 
при фрактурирането, да продължат да търсят решения за избягване на използването на 
прясна вода и да увеличат до максимум рециклирането. В своите регулаторни дейности 
компетентните национални органи следва да продължават да вземат под внимание 
въздействието по отношение на наличността и качеството на водните ресурси.

Възможни опасни вещества

Необходимо е да се отдели внимание на някои опасения в ЕС, свързани с потенциално 
изтичане на въглеводороди, фрактуриращи течности и други вещества във водоносните 
пластове и в атмосферата.

Хидравличното фрактуриране се извършва на дълбочина от около 2 километра, а издигането 
на въглеводороди и фрактуриращи течности от подобна дълбочина е практически 
невъзможно. Отново, в света няма официални или други утвърдени източници, които да са 
посочили случаи, при които хидравличното фрактуриране е довело до замърсяване на 
питейна вода.

Химикалите, които представляват около 0,5 % от фрактуриращите течности, използвани в 
настоящата практика, са съставени от вещества, които присъстват в домакинствата, като 
сред отделни производители и групи от промишления сектор се наблюдава и тенденция 
доброволно да предложат, а сред органите – да поискат, пълно оповестяване на състава на 
фрактуриращите течности. Операторите предприемат стъпки за отстраняването на всякакви 
потенциално опасни добавени вещества.
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Въпреки това, ефективното управление на водите и крайното им обезвреждане очевидно е от 
критично значение, особено що се отнася до обратните води, които могат да съдържат 
висока концентрация на соли. Компетентните национални органи следва да наблюдават 
внимателно прилагането на регулаторните практики по отношение на покриването и 
циментирането на кладенците.

Комисията следва да предложи най-добри практики, а националните органи следва да 
изискват отстраняването на потенциално опасните компоненти, както и пълно оповестяване 
чрез обществено достъпни електронни средства на състава на фрактуриращата течност и
използваните количества.

Публично участие и местни условия

Добивът може да породи различни видове въздействие с течение на времето, като например 
в ранните фази чрез захранваните с дизел или природен газ на мотори , задвижващи 
сондажното оборудване, или при извличането посредством помпи и компресори. Например, 
при сондажна платформа с 8 кладенеца може да се наложи извършването на около 4 до 6 
хиляди рейса с камион за периода от около 6 месеца, предшестващ същинския добив.  
Работата на един обикновен търговски комплекс, извършващ търговия на дребно, налага 
извършването от 15 до 25 хиляди рейса с камион годишно, за неопределен период от време 
Подобно на разглеждането на други видове въздействие върху околната среда и тук следва 
да се вземе предвид контекстът и сравнителният анализ.

Неудобствата са сведени до минимум, когато започне същинската добивна дейност, като 
сондажното оборудване заема площ от няколко квадратни метра, а при производствения 
процес не се отделя шум. За разлика от повечето други добивни и промишлени процеси, 
извадените от експлоатация сондажи за добив на шистов газ и шистов нефт обикновено не 
оставят следа в ландшафта. Подобен род евентуални нарушения трябва да бъдат 
разглеждани от компетентните национални органи в рамките на регулаторните им дейности 
и по-специално при прилагането на Директивата за ОВОС.

Публичното участие следва да бъде осигурено чрез провеждането на информационни 
кампании преди извършването на проучванията, а в ранните етапи преди започване на 
добива следва да бъде проведена публична консултация. Необходимо е по-обхватно 
информиране на обществеността относно дейностите за добив на неконвенционални 
изкопаеми горива, с цел осигуряване на общественото разбиране, приемане и доверие 
спрямо тези дейности. Важно е да се подчертае, че добивът на неконвенционални изкопаеми 
горива би могъл да бъде и чудесна възможност за укрепване на икономиката, увеличаване на 
заетостта и развитие на някои региони в ЕС.


