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Komisja Europejska przyjęła w dniu 22 stycznia br. zalecenie, mające na celu zapewnienie
właściwej ochrony środowiska i klimatu w przypadku intensywnego szczelinowania
hydraulicznego – techniki stosowanej głównie w wydobyciu gazu łupkowego. Zalecenie
powinno pomóc wszystkim państwom członkowskim, które pragną stosować tę metodę, w
zarządzaniu ryzykiem związanym ze zdrowiem i środowiskiem oraz w poprawie
przejrzystości dla obywateli. Daje ono również podstawy stworzenia równych szans dla
przemysłu oraz ustanawia bardziej przejrzyste zasady dla inwestorów.
Zaleceniu towarzyszy komunikat, w którym zbadano możliwości i wyzwania związane z
wykorzystaniem szczelinowania w celu wydobycia węglowodorów.
Oba dokumenty są częścią szerszej inicjatywy Komisji, której celem jest wprowadzenie
zintegrowanych ram polityki w zakresie klimatu i energii na okres do roku 2030.
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „W niektórych częściach Europy z
gazem łupkowym wiąże się duże nadzieje. Jest on jednak także źródłem obaw społeczeństwa.
W odpowiedzi na wezwanie do działania Komisja opracowała podstawowe zasady, których
przestrzeganie pomoże państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów związanych z
ochroną środowiska i zdrowiem oraz zapewni operatorom i inwestorom przewidywalne
warunki prowadzenia działalności”.
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Uzupełniając w razie potrzeby stosowne istniejące prawodawstwo UE, w zaleceniu wzywa się
państwa członkowskie w szczególności do:
 wcześniejszego planowania i oceny potencjalnych łącznych skutków przed
udzieleniem koncesji;
 starannej oceny skutków i zagrożeń dla środowiska naturalnego;
 zapewniania integralności odwiertów odpowiadającej kryteriom najlepszych praktyk;
 sprawdzania jakości lokalnej wody, powietrza i gleby przed rozpoczęciem
szczelinowania w celu monitorowania wszelkich zmian i sprostania pojawiającym się
zagrożeniom;
 kontroli emisji do atmosfery, w tym emisji gazów cieplarnianych, przez
wychwytywanie gazów;
 informowania społeczeństwa o chemikaliach stosowanych w poszczególnych
odwiertach; oraz
 zapewnienia, aby operatorzy stosowali najlepsze praktyki przez cały okres realizacji
projektu.
Komisja będzie nadal ułatwiać wymianę informacji między państwami członkowskimi,
przemysłem i organizacjami społecznymi w odniesieniu do ekologiczności działań
związanych z gazem łupkowym.


Dalsze działania

Państwa członkowskie proszone są o zastosowanie zasad w ciągu sześciu miesięcy.
Począwszy od grudnia 2014 r., powinny one co roku informować Komisję o wprowadzonych
środkach. Komisja będzie monitorować realizację zalecenia, korzystając z publicznie
dostępnej tablicy wyników, która umożliwi porównanie sytuacji w poszczególnych państwach
członkowskich. Po 18 miesiącach sprawdzi skuteczność tego podejścia.


Kontekst

Konwencjonalny gaz ziemny jest uwięziony w podziemnych złożach. W przypadku gazu
łupkowego sytuacja wygląda inaczej – jest to również gaz ziemny, ale uwięziony wewnątrz
skał. Aby go uwolnić, konieczne jest wytworzenie w skale szczelin. Doświadczenie w
intensywnym szczelinowaniu hydraulicznym na dużą skalę w UE jest dotychczas niewielkie.
Działanie to polega na wtłoczeniu dużej ilości wody z piaskiem i chemikaliami do odwiertu w
celu wywołania pęknięcia skały i ułatwienia wydobycia gazu. Dotychczasowe doświadczenia
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w Europie dotyczą głównie nieintensywnego szczelinowania hydraulicznego w niektórych
złożach konwencjonalnych i złożach gazu zamkniętego, z wykorzystaniem głównie
odwiertów pionowych. Stanowi to tylko niewielką część działalności związanej z
wydobyciem ropy naftowej i gazu w UE. Operatorzy testują obecnie tę metodę w UE,
korzystając z doświadczeń z Ameryki Północnej, gdzie intensywne szczelinowanie
hydrauliczne jest szeroko stosowane.
Należy odpowiednio zarządzać skutkami i zagrożeniami dla środowiska. Ponieważ
wydobycie tej samej ilości gazu, co w przypadku odwiertu konwencjonalnego, wymaga
większej liczby odwiertów na większym obszarze, łączne skutki tego działania należy
właściwie oceniać i łagodzić.
Większość aktów prawnych UE dotyczących ochrony środowiska powstała przed
zastosowaniem praktyki intensywnego szczelinowania hydraulicznego. Z tego powodu pewne
aspekty środowiskowe nie zostały w pełni uwzględnione w obowiązującym prawodawstwie
UE. Taka sytuacja jest źródłem obaw społecznych i wymaga działania na poziomie UE.


Opinie polskich europosłów o pakiecie klimatycznym i gazie łupkowym

Europosłowie PO (EPP) są zadowoleni z projektu KE ws. pakietu energetycznoklimatycznego, a ci z PiS (ECR) są zdania, że ogranicza on konkurencyjność przemysłu.
Zarówno PO i PiS wyrażają jednak zadowolenie, że KE nie przedstawiła dyrektywy, a jedynie
rekomendacje ws. gazu łupkowego.
Komisja Europejska zaproponowała w dniu 22 stycznia br. 40-proc. cel redukcji emisji CO2
w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030. Zaproponowała też
europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc.
Europoseł Jerzy Buzek jest zdania, że w zaproponowanym w środę przez KE projekcie
polityki energetycznej i klimatyczne "są dobre informacje". Ocenił jednak, że propozycja 40proc. redukcji emisji CO2 "to jest dużo". „35 proc. (które proponowali komisarze UE ds.
energii i przemysłu) to byłoby lżej, ale to na razie nie są żadne wiążące decyzje, ale
rekomendacja KE i to będzie dyskutowane cały rok” – podkreślił poseł Buzek.
Odnosząc się z kolei do zaproponowanego europejskiego celu udziału energii ze źródeł
odnawialnych na poziomie 27 proc., poseł Buzek zwrócił uwagę, że „nie jest to cel wiążący
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dla poszczególnych krajów członkowskich”. „UE będzie dbała o to, by narodowe plany były
dostosowane do naszych możliwości. Należy przewidywać, że Polska będzie miała znacznie
poniżej 27 proc.” - uważa eurodeputowany Jerzy Buzek.
Europoseł PiS (ECR) Konrad Szymański uważa natomiast, że KE „nie zrozumiała niczego z
dotychczasowego oddziaływania polityki klimatycznej na europejską gospodarkę”.
„Podniesienie wiążącego celu dla energii ze źródeł odnawialnych do 27 proc. nie bierze pod
uwagę zróżnicowanych możliwości państw członkowskich oraz wpływu tej polityki na ceny
energii elektrycznej. Podnoszenie celu redukcyjnego w zakresie CO2 do 40 proc. jest co
najmniej przedwczesne” - ocenił Szymański w przesłanym komunikacie.
Zdaniem europosła Szymańskiego: „polityka klimatyczna okazała się droga dla europejskiego
przemysłu, ograniczając jego konkurencyjność globalną”.
Posłowie komentowali również rekomendacje KE dla krajów członkowskich dotyczące
poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w UE.
Europoseł PO (EPP) Bogusław Sonik ocenił, że rekomendacje te spełniają oczekiwania i
nadzieje Polski. „Obawialiśmy się, że Komisja pójdzie tropem walki z wydobywaniem gazu
łupkowego i użyje obostrzeń środowiskowych jako pewnego rodzaju młota, by zaszkodzić
temu wydobyciu” – podkreślił poseł Sonik. Zwrócił też uwagę, że KE unika rozróżnienia
rodzajów gazu (konwencjonalnego od łupkowego).
Jak przekonywał poseł Buzek, Polska wygrała batalię w UE o gaz z łupków. „Teraz wszystko
zależy od nas i trzeba robić wszystko, by było gotowe ustawodawstwo, by polskie firmy
ruszyły w pełnej skali na poszukiwania gazu łupkowego” - podkreślił.
Również poseł Szymański jest zdania, że dobrze się stało, iż KE nie zdecydowała się na
proponowanie nowych dyrektyw w sprawie łupków. „Zaostrzanie i tak wysokich norm
środowiskowych byłoby działaniem na polityczne zamówienie. Ogłoszone rekomendacje
pozostawiają jednak otwarte drzwi dla podjęcia takich działań w niedalekiej przyszłości.
Wygraliśmy ważną bitwę, ale nie wojnę” - uważa europoseł Konrad Szymański.
„Rekomendacje Komisji Europejskiej są wymagające i będą wymagały zmian w polskim
prawie. Mamy na ich przeprowadzenie zaledwie sześć miesięcy” - podkreślił poseł
Szymański. Niepokoi go również zapowiedź, że za 18 miesięcy KE ma ocenić stan wdrożenia
tych rekomendacji i podjąć decyzję dotyczącą potrzeby opracowania ujednoliconych i
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prawnie wiążących przepisów dotyczących poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.
Według niego, ta klauzula otwiera drzwi dla działań legislacyjnych UE w tym obszarze już w
2015 roku.
KE przedstawiła także w dniu 23 stycznia br. rekomendacje dla krajów członkowskich
dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w UE, a nie nowe przepisy. Komisja
określiła minimalne standardy, jakie powinny być stosowane przez kraje członkowskie przy
stosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego, używanej przy wydobywaniu gazu z
łupków.


Więcej informacji:

Komunikat i zalecenie można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
Badania Komisji Europejskiej (lub zamówione przez nią):
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
Więcej informacji na temat polityki w zakresie klimatu i energii:
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
Materiały audiowizualne, w tym komunikat wideo na temat gazu łupkowego oraz
kompleksowy materiał B-roll, dostępne są na stronie tvlink.org.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska 1
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Na podstawie informacji Komisji Europejskiej i PAP.
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Citizens' summary
on fracking in the EU to extract shale gas and other hydrocarbons
WHAT IS THE ISSUE?
Production of fossil fuels such as natural gas from conventional reservoirs is declining in the EU.
Natural gas from shale formations (shale gas) could provide a partial replacement, and exploration is
already underway. Shale gas could meet up to 10 % of EU gas demand (i.e., 2-3 % of the overall
energy mix) by 2035, contributing to EU security of supply and competitiveness.
Shale gas could also offer climate benefits, provided that it replaced more carbon-intensive fossil
fuels without displacing renewable energy sources, and that air emissions were properly controlled.
Continued improvement of energy efficiency, energy savings and uptake of low-carbon technologies,
in particular renewable energies, remain essential for the decarbonisation of the EU economy.
Conventional natural gas comes from underground reservoirs, while shale gas is trapped inside rocks
that have to be cracked to release it. This process - high-volume hydraulic fracturing, or fracking
for short - involves injecting large amounts of water, sand and chemicals into a borehole to facilitate
gas extraction on a scale and at an intensity that are largely unprecedented in the EU.
The environmental impact and risks need careful management. To extract the same amount of gas
as in the conventional process, more wells are drilled over a wider area, generally increasing the
environmental footprint.
Since most EU environmental laws were drafted before fracking was common practice, they do not
fully cover certain environmental issues. This has led to public concern and urgent calls for EU action
from firms engaged in fracking and public authorities.
Under the EU Treaty, EU governments decide whether to develop energy resources such as shale
gas, bearing environmental concerns in mind. The Commission is responsible for ensuring that EU
laws are appropriate and properly applied. It has therefore drafted a Recommendation laying
down minimum principles for safe and secure shale gas activities, as a complement to existing EU
rules.

WHO WILL BENEFIT AND HOW?

If fully applied, the Recommendation will help achieve the following results:


The general public will benefit from reduced environmental impacts and risks, especially
water and air pollution, and increased transparency and consultation.



EU governments that develop these resources will be able to base national action on a set
of core principles.



Industry will benefit as the proposed minimum principles will ensure fair competition and
provide a stable framework for investments. This may also boost innovation and increase
public acceptance.

WHY DOES ACTION HAVE TO BE TAKEN AT EU LEVEL?
The European Parliament, the Committee of the Regions, most participants in the Commission public
consultation and several EU governments have called for EU action.
Shale gas resources span national borders, as do environmental effects such as water and air
pollution.

WHAT EXACTLY WILL CHANGE?
EU governments will be encouraged to apply the minimum principles when regulating fracking. They
should
• plan ahead and assess environmental impact strategically before granting licences, taking into
account possible conflicts with other uses of natural resources
• carefully assess environmental impact and risks before authorising projects
• ensure that wells are leak-proof
• assess environmental conditions before operations start, so that change can be monitored and
liability determined in the event of an incident
• inform the public about the chemicals used for each well, and share the baseline data and
monitoring results
• keep air emissions down
• ensure firms engaged in fracking apply best practices throughout the project

WHEN IS THE PROPOSAL LIKELY TO COME INTO EFFECT?
EU governments should apply these principles no later than 6 months after publication.
The Commission will review implementation 18 months after publication and assess whether
updating or unified legally binding provisions are needed.
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ANNEX 1. MAIN SOURCES USED IN THIS IA
Studies commissioned / undertaken by the European Commission
 Potential Risks for the Environment and Human Health Arising from Hydrocarbons
Operations Involving Hydraulic Fracturing in Europe, AEA 2012
 Climate Impact of Potential Shale Gas Production in the EU, AEA 2012
 Unconventional Gas: Potential Energy Market Impacts in the European Union, JRC IET
2012
 The analysis and evaluation of the effects of the practical application of national
legislation related to safety and health at work in mineral extraction through drilling", Det
Norske Veritas (DNV), 2013
 Regulatory provisions governing key aspects of unconventional gas extraction in selected
Member States, MILIEU 2013
 Technical support for assessing the need for a risk management framework for
unconventional gas extraction, AMEC 2013
 Analysis and presentation of the results of the public consultation "Unconventional fossil
fuels (e.g. shale gas) in Europe", BioIS 2013
 Macroeconomic Impacts of Shale Gas Extraction in the EU, ICF GHK, 2013
 Mitigation of climate impacts of possible future shale gas extraction in the EU: available
technologies, best practices and options for policy makers, ICF 2013
 Assessment of the use of substances in hydraulic fracturing of shale gas reservoirs under
REACH, JRC IHCP, 2013
 An overview of alternative technologies to hydraulic fracturing for shale gas production,
JRC IET, forthcoming
 Spatially-resolved Assessment of Land and Water Use Scenarios for Shale Gas
Development: Poland and Germany", JRC IES, forthcoming
 European Economy Publication on energy, DG ECFIN, forthcoming
Studies commissioned by the European Parliament
 Impacts of shale gas extraction on the environment and on human health, 2011,
commissioned by the Environment Committee of the European Parliament
 Impacts of shale gas extraction on the environment and on human health –2012 update,
commissioned by the Petitions Committee of the European Parliament, October 2012
Institutional documents
 European Parliament resolution of 21 November 2012 on the environmental impacts of
shale gas and shale oil extraction activities
 European Parliament resolution of 21 November 2012 on industrial, energy and other
aspects of shale gas and oil
Studies commissioned by Member States
 Risk study on Exploration and Exploitation of unconventional gas in North-RineWestphalia and the impacts to the ecosystem, in particular the impacts on drinking water
resources, 2012
 Fracking and its environmental impacts, in particular to groundwater, German Federal
Environment Agency (UBA), 2012
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Environmental Aspects of Hydraulic Fracturing Treatment Performed on the Łebień
LE‐2H Well, Poland, 2011
Polish Geological Institute, Assessment of shale gas and shale oil resources of the lower
Paleozoic Baltic podlasie Lublin basin in Poland, 2012
Shale gas extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing , UK Royal society, 2012
The Impact of Shale Gas on Energy Markets, written evidence submitted by the British
Geological Survey, Session 2012-2013
UK House of Commons Energy and Climate Change Committee report on shale gas, 2011
Preese Hall Shale gas fracturing review and recommendations for induced seismicity
mitigation, UK, April 2012
Umweltbundesministerium report on shale gas, Germany, 2011
Les hydrocarbures de roche-mère en France, Conseil général de l'économie, de l'industrie,
de l'énergie et des technologies; Conseil général de l'environnement et du développement
durable, 2012
French Senate feasibility plan study on alternatives to hydraulic fracturing techniques for
shale gas exploration and exploitation, Parliamentary office of evaluation of scientific and
technological choices, 2013
German Advisory Council on the Environment (SRU), "Fracking for shale gas production
– A contribution to its appraisal in the context of energy and environment policy", 2013
UK Department of Energy & Climate Change, About shale gas and hydraulic fracturing
(fracking), 2013
UK Environment Agency, An Environmental Risk Assessment for shale gas exploratory
operations in England, 2013
Public Health England, 2013, Review of potential public health impacts of exposures to
chemical and radioactive pollutants as a result of shale gas extraction: draft for comment

Studies from North American institutions
 US Energy Information Administration official information (eg World Shale Gas
Resources: An Initial Assessment. April 2011; Technically Recoverable Shale Oil and
Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside
the United States. June 2013)
 US EPA public information and reports; US EPA. Final Plan to Study the Potential
Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources, 2011
 US Bureau of Land Management: Oil and Gas; Hydraulic fracturing on Federal and Indian
Lands, March 2013
 US Department of Energy, Shale Gas Subcommittee 90-Day Report, 2011
 US Department of Energy, Office of Fossil Energy and National Energy Technology
Laboratory, Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer, 2009
 New York State Department of Environmental Conservation (NYDEC), 2011:
Supplemental Generic Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution
Mining Regulatory Program; Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And HighVolume Hydraulic Fracturing to Develop the Marcellus Shale and Other LowPermeability Gas Reservoirs
 US House of Representatives, Committee on energy and commerce, Minority staff, 2011,
Chemicals used in Hydraulic fracturing
 U.S. Geological Survey, 2013, Kappel, W.M., Williams, J.H., Szabo, Zoltan, Water
resources and shale gas/oil production in the Appalachian Basin; critical issues and
evolving developments.
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Alberta and British Columbia official information
Sustainable Development of the Shale Gas Industry in Québec, Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement, Québec, 2011
Analyse du cycle de vie et bilan des gaz à effet de serre prospectifs du gaz de schiste au
Québec, 2013, CIRAIG, rapport pour le Ministère du Développement Durable, Québec
Détermination des externalités associées au développement de la filière du gaz de schiste
ainsi que des mesures susceptibles de les réduire, Ministère du Développement Durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Québec, 2013

Studies by international organisations
 International Energy Agency, Golden Rules report 2012
 International Energy Agency, Gas: Medium Term Market Report, 2013
 Intergovernmental Panel on Climate Change, Renewable Energy Sources and Climate
Change Mitigation, Special Report, Cambridge Univ Press 2012

Other studies
 Resources For the Future: Survey on risks and reports, 2013
 Hydrofracking risk assessment, Exxon-Mobil Informations und Dialogprozess; 2012
 The Tyndall Centre for Climate Change Research, 2011, Shale gas: an updated assessment
of environmental and climate change impacts
 Worldwatch Institute report on environmental risks from shale gas, 2010
 Osborn SG et al, Methane contamination of drinking water accompanying gas well
drilling and hydraulic fracturing, PNAS ( 2011), 108, p. 8172
 Jackson et al, Increased stray gas abundance in a subset of drinking water wells near
Marcellus shale gas extraction, PNAS (2013), 110, p.11250
 Several scientific reviews articles (see exact references in the text)
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ANNEX 2. MAIN MEETINGS HELD WITH STAKEHOLDERS
Non-exhaustive list of meetings held since January 2012 between DG ENV
representatives and representatives of companies or NGOs:
-

25 Jan. 2012: meeting with ExxonMobil
02 February 2012: meeting with Talisman Energy
07 February 2012: meeting with Shell
15 February 2012: meeting with Statoil
22 February 2012: meeting with FTI Consulting representing Halliburton
02 March meeting with Food & Water Europe
25 April 2012: meeting with FTI Consulting representing Halliburton
25 April 2012: meeting with ExxonMobil
31 May 2012: meeting with Chevron
17 August 2012: meeting with GDF Suez
17August 2012: meeting with OGP
17th August2012: Health and Environment
05 October 2012: Meeting with Food & Water Europe; Friends of the Earth Europe;
WWF; Greenpeace, HEAL
08 October 2012: meeting with Halliburton
05 November 2012: meeting with Chevron and Aberdeen Global Technology Centre
26 November 2012: meeting with Friends of Earth and Food and Water
27 November 2012: meeting with Dow Chemical
19 February 2013: meeting with Halliburton
27 February 2013: meeting with Shell International B.V.
04 March 2013: meeting with ExxonMobil
21 March 2013: meeting with Chevron
22 March 2013: meeting with Chevron
26 March 2013: meeting with PGNiG (Polish Oil & Gas Company)
9 April 2013: meeting with eCORP International
22 April 2013: meeting with Food & Water Europe
22 April 2013: meeting with WWF
26 April 2013: meeting with CEFIC
08 May 2013: meeting with BHP Billiton
27 May 2013: meeting with OGP, International Association of Oil and Gas Producers
18 June 2013: meeting with OGP Europe
18 June 2013: meeting with Nexen
26 June 2013: meeting with Business Europe
04 July 2013: meeting with Business Europe
10 July 2013: meeting with Dow Chemicals

Meetings of the Technical Working Group of Member States on environmental aspects
of unconventional fossil fuels, in particular shale gas
-

27 January 2012
4th October 2012
6th December 2012 – expert workshop on geological aspects
8th April 2013
24th June 2013
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ANNEX 3. GAS MARKET INFORMATION

3.1.

Gas demand in the EU

Source: Gas medium term market report, © OECD/IEA, 2013, fig.10 p.33

Source: Reference scenario used for the 2030 Climate Energy Framework
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3.2.

Natural gas production in the EU (in toe)
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Source: Eurostat (2013)

In the EU, most of natural gas is produced in UK, the Netherlands and Germany.
EU production is in decline in the recent years.
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3.3.

Gas imports in the EU
EU 27 natural gas import dependency (%) (Eurostat)
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Source: Reference scenario used for the 2030 Climate Energy Framework

Rest of World (9% of imports) includes the United States, United Arab Emirates, Trinidad & Tobago and Central Asian
countries (Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan).
Source: ICF 2013, study reference scenario
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3.4.

Natural gas prices

Natural Gas and LNG prices 1960-2012 (in real US$ 2005 per mmbtu)

Source: World Bank Commodity Prices

Natural gas prices were much lower in the EU compared to the US in 2003, but this is now
completely the other way around. Gas prices are threefold compared to the US.
Natural Gas and LNG prices since 2009 (nominal in $ per mmbtu)

Source: World Bank Commodity Prices
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT
on the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high
volume hydraulic fracturing in the EU
(Text with EEA relevance)
1.

INTRODUCTION

In a fast-evolving energy landscape characterised by the need to decarbonise our energy
system, increasing global competition for resources and rising energy prices and price
differentials with some of our main competitors, European economies and citizens require
energy which is sustainable, affordable and with a secure and reliable supply. These
objectives are the drivers of EU energy policy.
However, today and in the near future, the EU is still facing a number of energy challenges
including an increasing import dependency and related risks to security of supply, the
completion of the internal energy market and the impact of energy prices on competitiveness.
These challenges are particularly reflected in natural gas, which currently accounts for one
quarter of the EU’s primary energy consumption and could contribute to the reduction of
greenhouse gas emissions in the short to medium term, should it replace more carbon
intensive fossil fuels. However, for the last two decades, the production from conventional
reservoirs has steadily declined. The EU’s natural gas import dependency has risen up to 67%
in 2011 and is projected to continue increasing, putting the EU in greater direct competition
with global demand for natural gas. Some Member States rely on a single supplier and often
on a single supply route for 80-100% of their gas consumption.
High reliance on imports and low diversification of energy resources, among other factors1,
have contributed to increasing prices in the EU, in particular compared to some of our main
competitors. Whilst still being lower than prices on some Asian markets, natural gas prices
are three to four times higher than in the US. This puts pressure on EU energy-intensive
industries using gas or possible by-products as feedstock.
Technological progress has enabled access to unconventional fossil that were previously
technically too complex or too costly to extract. In the US, unconventional gas currently
accounts for 60% of the domestic gas production with shale gas featuring the highest growth
rates. This significant increase in indigenous natural gas production has resulted in lower gas
prices in the US –and temporarily influenced prices of Liquefied Natural Gas imports into the
EU - and made available cheaper US coal supplies for export, notably into the EU, where coal
prices have plummeted by more than a third since 2011.
Potential reserves of natural gas from shale formations have triggered high expectations also
in parts of the EU: shale gas can be a possible substitute for more carbon-intensive fossil
fuels, an indigenous source of natural gas reducing dependency on non-EU energy suppliers,
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as well as a possible driver of jobs, economic growth and additional source of public
revenues. Accordingly, some Member States are actively pursuing shale gas exploration.
At the same time, the risks -several of them with cross-border features- associated with the
high volume hydraulic fracturing technique, also commonly referred to as "fracking", trigger
concerns about public health and environmental effects. An important part of the population
also perceives an insufficient level of precaution, transparency and public consultation in
relation to shale gas activities. Some Member States have decided to ban hydraulic fracturing
or establish moratoria.
In this context, requests have been raised for EU action to ensure the safe and secure
extraction of unconventional fuels. The European Parliament adopted two resolutions in
November 2012 respectively on environmental impacts2 as well as on industrial, energy and
other aspects of shale gas and shale oil3. In October 2013, the Committee of the Regions
issued an opinion4 providing the perspective of local and regional authorities on
unconventional hydrocarbons. Most respondents to a public consultation carried out by the
Commission from December 2012 to March 2013 asked for additional EU action related to
unconventional hydrocarbons (e.g shale gas) developments in the EU5. In May 2013 the
European Council called for the development of indigenous energy sources to reduce the
EU’s external energy dependency and stimulate economic growth while stressing the need to
ensure their safe, sustainable and cost-effective extraction and respecting Member States
choices of energy mix.6
In response, the Commission agreed to develop a framework for safe and secure
unconventional hydrocarbon extraction in the EU following the objectives:
–

to ensure that opportunities to diversify energy supplies and improve competitiveness
can be safely and effectively taken up in those Member states that choose to do so,

–

to provide clarity and predictability for both market operators and citizens, including
for exploration projects,

–

to fully consider greenhouse gas emissions and management of climate and
environmental risks, including to health, in line with public expectations.

Since 2012 the Commission has released a series of studies on unconventional fossil fuels, in
particular shale gas, addressing especially potential energy market and climate impacts,
potential risks for environment and human health, regulatory provisions applicable in selected
Member States and the registration under REACH7 of certain substances potentially used in
hydraulic fracturing8.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0443&language=EN
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/fracking-environmental-impact.aspx
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This Communication outlines the potential new opportunities and challenges stemming from
shale gas extraction in Europe. It accompanies a Recommendation providing minimum
principles for the exploration and production of hydrocarbons by means of high volume
hydraulic fracturing9. The objective of this Recommendation is to enable safe and secure
development of these resources, and to foster a level playing field for this industry in all EU
Member States that choose to develop them.
2.

SHALE GAS POTENTIAL IN THE EU

Unconventional hydrocarbon reserves in the EU are deemed to be significant. Based on
currently available information, natural gas production from shale formations seems to have
the highest potential in Europe compared to other unconventional fossil fuels: technically
recoverable shale gas resources have been estimated to approximately 16 trillion cubic meters
(tcm), which is much higher than for tight gas (3 tcm) or coal bed methane (2 tcm) 10.
However, there is still significant uncertainty on the economically recoverable portion of
these resources. As exploration projects develop, further knowledge on the economically
recoverable resources from shale formations and other unconventional sources of gas and oil
will be gained.
There has been no commercial production of shale gas in the EU yet, although a few pilot
production tests have already been conducted. Commercial production could start in 20152017 in the most advanced Member States.
While the EU will not become self-sufficient in natural gas, natural gas production from shale
formations could, at least partially, compensate the decline in the EU's conventional gas
production and avoid an increase in the EU's reliance on gas imports. Indeed it would be, in a
best case scenario, able to contribute almost half of the EU’s total gas production and meet
about around 10 % of the EU gas demand by 203511. It could offer Member States with a high
import dependency the possibility to diversify their energy sources and enhance their security
of supply. This obviously needs to be seen in the context of a potential overall share of
unconventional gas of approximately 3% of the overall EU energy mix by 2030 in a best case
scenario12.
The direct price effect on European regional gas markets is likely to remain moderate,
especially if compared to the evolution in the US. This is due to expected relatively low
volumes and higher production costs and the fact that prices are still largely set through long
term oil-indexed contracts.
But even a moderate decrease or avoided increase in gas prices – for instance through an
increased or maintained negotiation position towards non-EU gas suppliers - would be
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p.m to add reference when available
Estimates for OECD Europe from International Energy Agency (IEA) Golden Rules 2012. Estimates
vary depending on sources. See also "Unconventional gas: potential energy market impacts in the
European Union", JRC 2012.
IEA 2012
IEA 2012, Unconventional gas production in Europe in 2035 is reported at 27% of 285 bcm, hence 77
bcm. At the same date, Europe is reported to consume 692 bcm of gas. Hence, European
unconventional gas production would represent some 11% of its gas consumption in a best case
scenario. Applied to the projected share of gas in the energy mix of at most 30% (IEA), unconventional
gas would therefore represent some 3% of the EU energy mix in 2030.
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beneficial for Member States, in particular for those highly reliant on imports, and for
consumers and businesses, especially energy intensive industries.
Shale gas activities also have the potential to bring direct or indirect economic benefits to EU
Member States, regions and local communities as well as enterprises and citizens, for instance
through regional investments in infrastructure, direct and indirect employment opportunities,
and public income via taxes, fees and royalties.
Under certain conditions, shale gas also has the potential to bring climate benefits if it
substitutes more carbon intensive fossil fuels and does not replace renewable energy sources.
Greenhouse gas emissions from shale gas production in Europe could, while being estimated
to 1-5% higher per unit of electricity generated compared to conventional natural gas
extracted in the EU (provided emissions are properly controlled), be 41% to 49% lower than
emissions from coal-based electricity generation, 2% to 10% lower than emissions from
electricity generated from conventional pipeline gas produced outside Europe, and 7% to 10%
lower than electricity generated from LNG imported into Europe13. However, to realise this
benefit compared to natural gas imports, greenhouse gas emissions associated with the
extraction process, notably methane, need to be properly mitigated.
3.

ENVIRONMENTAL RISKS AND PUBLIC CONCERNS

Experts agree that shale gas extraction generally leads to a larger environmental footprint
compared to conventional gas development14. This is due to the fact that it requires a more
intensive well stimulation technique, it mainly takes place on-shore and it would cover much
wider areas. In addition, as productivity of shale gas wells is generally lower than
conventional wells, more wells need to be drilled. Some of these risks and impacts could have
cross border implications, for example in case of water and air pollution.
In the current state of technological development, shale gas extraction requires the combined
use of high volume hydraulic fracturing and directional (especially horizontal) drilling. So
far, experience in Europe has been focused essentially on low volume hydraulic fracturing in
some conventional and tight gas reservoirs, mostly in vertical wells, constituting only a small
part of past EU oil and gas operations. Drawing on the North American experience where the
high volume hydraulic fracturing has been broadly used, operators are now testing further this
practice in the EU.
Especially hydraulic fracturing, a process by which fracturing fluid – a mixture consisting
typically of water, sand and chemical additives (generally between 0.5% and 2% of the total
fracturing fluid)- is injected under high pressure to break the rock, open and enlarge fractures
to enable the hydrocarbons to flow into the well, has raised a wide range of environmental
concerns. Between 25-90 % of the initially injected fracturing fluids are expected to remain
underground, depending on geological conditions.
One of the main environmental concerns is the risk of contamination of ground and surface
waters. In most Member States, groundwater is an important source of drinking water or other
13
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IEA 2012 AEA 2012 study "Climate impact of potential shale gas production in the EU" commissioned
by the Directorate-General for Climate Action of the European Commission, based on a hypothetical
case study using US primary data and a 100 year global warming potential of methane. The study
stresses the need to collect further data.
IEA 2012
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purposes. The contamination risk is notably linked to the chemicals used in the hydraulic
fracturing process. Groundwater contamination can occur in case of leaks, through e.g.
improper well design or casing, uncontrolled induced fractures or existing faults or abandoned
wells. These risks can be identified and mitigated by a careful site selection based on
underground risk characterisation and by the proper insulation of the well from the
surrounding geological formations. Surface water contamination can occur if the high volume
of wastewater produced is not properly managed and treated. Such wastewater typically
contains the chemical additives injected as part of the fracturing fluid as well as possibly
highly saline water and naturally occurring heavy metals and radioactive materials from the
shale formations. Instances of water contamination by gas have been reported in the US in
cases where the well was improperly insulated from the geological formations.
Another water-related risk concerns the impact on water demand, especially in areas where
water is scarce. Extraction of natural gas from shale formations through high volume
hydraulic fracturing requires larger quantities of water15 than the extraction of gas from
conventional reservoirs, and part of the water is not recovered. The extraction of water for
drilling and hydraulic fracturing can put additional stress on aquifers in areas where water is
scarce and already competes with other uses (e.g. industry, agriculture, drinking water). This
can also impact local ecosystems, thereby affecting biodiversity. Water management plans
can help ensuring that water is used efficiently. Where this is environmentally sound and in
accordance with existing EU legislation, re-use of flowback water returning to the surface
after hydraulic fracturing can contribute to reducing the demand for fresh water.
The quality of soil may also be negatively affected by leaks and spillage, if fracturing fluids
and wastewater are not adequately handled.
Unless captured and mitigated, fugitive methane emissions can occur during shale gas
exploration or production, which would have a negative impact on local air quality and the
climate. Air emissions can also result from increased transport16 and from on-site equipment.
Good practices exist to prevent and mitigate air emissions and should systematically be used.
With current technologies, a large number of wells and related infrastructure are needed for
shale gas extraction. This may have impacts on land fragmentation and local road traffic, both
of which can have consequences for local communities and biodiversity. This risk needs to be
addressed also in case of competing uses of land in a given region e.g. for agriculture or
tourism. Other issues that have been identified relate to the risk of induced seismicity.
These environmental risks, also entailing health risks17, have led to varying degrees of public
concern, which not infrequently result in outright opposition to shale gas projects.
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When assessed on a per unit of energy produced, this is 2000 to 10 000 times more than conventional
gas, IEA Golden Rules report, 2012. Water consumption per shale gas well varies depending on
geological specificities but typically amounts on average to about 15 000 m3 per well.
E.g of water, chemicals, sand for hydraulic fracturing and wastewater resulting thereof.
Assessment of health impacts is only starting, due to the novelty of the practice at the current scale.
However, main concerns relate to the direct impacts in terms of air emissions and indirect impacts in
terms of potential water pollution by chemicals, some being recognised as carcinogens. Water
contamination can in turn lead to contamination of live animals, food and feed. Worksite health hazards
include silica hazards, handling of chemicals, exposure to diesel particulate and exhaust gases from
equipment as well as high noise levels.
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In addition, there is a public perception of insufficient level of precaution, transparency and
consultation applied to shale gas activities. About 60% of individual respondents to the
Commission consultation18 stressed the lack of transparency and public information among
the main challenges of the sector development. In particular, they identified the asymmetry of
information between the operators and competent authorities or the general public as a
problem, especially with respect to the composition of fracturing fluids and the geological
conditions in which fracking is to take place.
Over the past years, the Commission has received a large19 number of queries from the
general public or its representatives. These queries express concerns and doubts about the
effectiveness of the current EU legislative framework, notably as regards the EU legislation
on mining waste, environmental impact assessment or air and water protection.
As for many other industrial activities with environmental effects, local populations tend to
oppose developments that are too close to their homes (“Not in My Backyard effect”)20. In
several Member States, citizens' actions have prevented shale gas exploration projects from
going forward.
A range of good technical and regulatory practices has emerged and with their systematic
application to exploration and production of shale gas, possible negative impacts and risks can
be managed and mitigated. But as long as these environmental and health risks are not
adequately addressed, as long as legal uncertainties remain and there is a lack of transparency,
public concerns will persist. A number of experts21 consider that the lack of public acceptance
represents a barrier to further shale gas development22. The oil and gas industry itself has
highlighted this as a key issue already encountered at the exploration stage23.
Therefore addressing these risks and the public concern about safety of the operations is of
paramount importance to be able to reap potential benefits.
4.

ENSURING PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, CLIMATE AND PUBLIC HEALTH

Both general EU legislation and specific pieces of EU environmental legislation24 apply to
shale gas activities from planning until cessation.
However, as shale gas exploration activities are progressing, Member States have started
interpreting the EU environmental legislation in different ways and some are developing
specific national rules, including bans and moratoria.
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Unweighted rate, rising to about 80 % in the weighted case.
Over a hundred of parliamentary questions and letters, more than 3800 e-mails and more than ten petitions
were received by the Commission, some of which signed by some 15 000 citizens.
According to the Flash Euro-barometer survey conducted on the basis of interviews of over 25 000
European citizens in September 2012, three quarters of the respondents would be concerned if a shale
gas project were to be located in their neighbourhood, with 40% being very concerned.
E.g. International Energy Agency Golden rules report 2012; US Department of Energy 90 days report
Public acceptance was among the three main challenges identified by respondents in the EC public
consultation.
E.g JRC IET workshop on shale gas, March 2013
See section 3.2 of the Impact assessment [insert ref when available]. The applicable legislation includes
the EIA Directive, Mining Waste Directive, Water Framework Directive, REACH, Biocidal Products
Directive, Seveso II and III (under certain conditions), Habitats and Birds Directives and Environmental
Liability Directive (for activities listed under Annex III).
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This has resulted in differing requirements from one Member State to another. For instance,
some Member States conduct a strategic environmental assessment prior to licensing to take
into account the cumulative effects of shale gas projects and require a systematic
environmental impact assessment when hydraulic fracturing is intended to be used whereas
others do not. Another area with apparent divergent interpretation is the water and mining
waste legislation.
This is leading to a fragmented and increasingly complex operating framework within the EU
which hinders the proper functioning of the internal market. The different approaches by
public authorities may lead to a lack of level playing field and give rise to recurrent concerns
regarding the suitability of the environmental safeguards and precaution measures. A risk that
national interpretations are legally challenged further affects the predictability for investors.
Since the EU environmental legislation was developed at a time when high volume hydraulic
fracturing was not used in Europe, certain environmental aspects associated with the
exploration and production of fossil fuels involving this practice are not comprehensively
addressed in current EU legislation. This in particular concerns issues such as strategic
environmental assessment and planning, underground risk assessment, well integrity,
integrated and consistent requirements in terms of baseline and operational monitoring,
capture of methane emissions and disclosure of fracturing fluid composition on a well by well
basis.
5.

TOWARDS AN EU FRAMEWORK

Experts including from the International Energy Agency and other reputed organisations have
confirmed the need for robust and clear rules to accompany shale gas developments to ensure
that negative impacts can be reduced and risks can be managed.
In 2011, the Commission services issued a guidance summarising the main pieces of
applicable EU environmental legislation 25 and a specific guidance on the applicability of the
Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) to shale gas projects26.
However a number of national and local authorities are still calling for additional urgent EU
action in this area. The general public is also asking for clear information on what is required
for safe shale gas extraction.
Existing guidance was therefore not considered sufficient to provide clarity and predictability
for public authorities, market operators and citizens. This is why the Commission adopted a
Recommendation which outlines minimum principles which, if fully applied, would
contribute to enabling shale gas activities while ensuring that climate and environmental
safeguards are in place. This Recommendation is complementary to the existing EU acquis
and builds on previous work conducted by the Commission services. It neither implies that
Member States are under any obligation to pursue the exploration or exploitation of shale gas
activities if they choose not to nor that Member States are prevented from maintaining or
introducing more detailed measures matching the specific national, regional or local
conditions.

25
26
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http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/uff_news_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/guidance_note.pdf
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In particular, the Recommendation invites Member States, when applying or adapting their
legislation applicable to hydrocarbons involving high volume hydraulic fracturing, to ensure
that:


a strategic environmental assessment is carried out prior to granting licenses for
hydrocarbon exploration and/or production which are expected to lead to operations
involving high-volume hydraulic fracturing in order to analyse and plan how to prevent,
manage and mitigate cumulative impacts, possible conflicts with other uses of natural
resources or the underground;



a site specific risk characterisation and assessment is carried out, related to both the
underground and the surface, to determine whether an area is suitable for safe and secure
exploration or production of hydrocarbons involving high volume hydraulic fracturing. It
would inter alia identify risks of underground exposure pathways such as induced
fractures, existing faults or abandoned wells;



baseline reporting (e.g. of water, air, seismicity) takes place, in order to provide a
reference for subsequent monitoring or in case of an incident;



the public is informed of the composition of the fluid used for hydraulic fracturing on a
well by well basis as well as on waste water composition, baseline data and monitoring
results. This is needed to ensure that the authorities and the general public have factual
information on potential risks and their sources. Improved transparency should also
facilitate public acceptance;



the well is properly insulated from the surrounding geological formations, in particular to
avoid contamination of groundwater;



venting (release of gases into the atmosphere) is limited to most exceptional operational
safety cases, flaring (controlled burning of gases) is minimised, and gas is captured for its
subsequent use (e.g. on-site or through pipelines). This is needed to mitigate negative
effects of emissions on the climate, as well as on local air quality.

It is also recommended that Member States ensure that companies apply best available
techniques (BAT), where applicable and good industry practices to prevent, manage and
reduce the impacts and risks associated with exploration and production projects. Industry
should strive for maximum transparency in their operations and constantly improve
technologies and operating practices. In order to draw up BAT reference documents, the
Commission will organise an exchange of information between Member States, the industries
concerned and non-governmental organisations promoting environmental protection.
In addition, the Commission is reviewing the existing reference document (BREF) on
extractive waste under the Mining Waste Directive so as to cover notably the management of
waste from hydrocarbon exploration and production involving high volume hydraulic
fracturing, in order to ensure that waste is appropriately handled and treated and the risk of
water, air and soil pollution is minimised. It will also propose to the European Chemicals
Agency to make certain changes in the existing database of registered chemicals under
REACH so as to improve and facilitate the search of information on registered substances
used for hydraulic fracturing purposes. This will be subject to consultation with stakeholders.
It is also necessary to continue increasing our knowledge on unconventional hydrocarbon
extraction technologies and practices also in order to further reduce potential health and
environmental impacts and risks. In this context, it is also essential that information is open
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and transparent to the public. To facilitate this process, the Commission will establish a
European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction,
bringing together practitioners from industry, research, academia as well as civil society. The
Network will collect, analyse and review results from exploration projects as well as assess
the development of technologies used in unconventional gas and oil projects. Further research
in the field on understanding, preventing and mitigating environmental impacts and risks of
shale gas exploration and exploitation is also announced in the 2014-2015 work programme
of Horizon 2020. The latter also announces a grant aimed at supporting the development and
implementation of evidence base for research and innovation policies in the area of
unconventional gas and oil.
In order to ensure adequate risk management and to avoid administrative burden for
operators, Member States should ensure that permitting authorities have sufficient resources
and knowledge of the process and that the permitting procedure is appropriately coordinated.
They must consult citizens and stakeholders early on, before operations are starting. Member
States and their competent authorities are also encouraged to exchange good regulatory
practices and other knowledge. The Commission will facilitate such exchange through the
Technical Working Group of Member States on environmental aspects of unconventional
fossil fuels.
The Commission will closely monitor the implementation of the Recommendation through a
publicly available comparison of the situation in Member States in the form of a scoreboard.
This is designed to increase transparency and assess progress in each Member State on
applying the principles set in the Recommendation.
Member States and national competent authorities should inform the public on key issues
related to the operations in order to enhance transparency and restore public trust. Member
States are invited to give effect to the principles set out in the Recommendation 6 months after
its publication and to inform the Commission on measures they have taken in response to the
Recommendation.
The Commission will review the extent to which this approach is effective in implementing the
principles set out in the Recommendation and in providing predictability and clarity to citizens,
operators and public authorities. It will report to the Parliament and the Council within 18
months after publication in the Official Journal. It will decide whether it is necessary to put
forward legislative proposals.

5. CONCLUSIONS
Member States are responsible for deciding on their energy mix while giving due regard to the
need to preserve and improve the quality of the environment. It is therefore for the Member
States to decide whether to explore or produce natural gas from shale formations or other
unconventional hydrocarbon resources. However, those that do so will have to make sure that
proper conditions are in place for doing that. Among these conditions and in order to help
address public's concerns, they will need to take measures to prevent, manage and reduce the
risks associated with such activities.
Building on the existing EU legislation and on available and further improving practices and
technologies, the Commission calls upon Member States which are currently exploring or
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plan to explore and produce their unconventional hydrocarbon resources such as shale gas to
properly implement and apply existing EU legislation and in doing so, or in adapting their
implementing legislation to the needs and specificities of unconventional hydrocarbon
resources to follow the accompanying Recommendation to make sure that proper conditions
for their safe and secure development are in place, also taking into account possible effects on
neighbouring countries.
With this Recommendation, the Commission aims at supporting Member States in ensuring
that the environment is safeguarded, resources are used efficiently and the public is informed,
while enabling potential energy security and competitiveness benefits to be reaped in those
Member States who wish so.
Finally, it should be recalled that the EU's long-term objective is to become a resourceefficient low-carbon economy. In the short to medium term, natural gas and the availability of
new sources of indigenous fossil fuels, such as natural gas from shale formations, can play a
role in the transformation of the energy sector provided it substitutes more carbon intensive
fossil fuels. In any case, the long term objective of decarbonising our energy system will
require continued improvement of energy efficiency, energy savings and increased uptake of
low carbon technologies, in particular renewable energies.
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ZALECENIE KOMISJI
z dnia XXX r.
w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich
jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Państwa członkowskie mają prawo do określania warunków wykorzystania swoich
zasobów energetycznych, o ile uwzględniają potrzebę zachowania, ochrony i poprawy
jakości środowiska naturalnego.

(2)

Na obecnym etapie rozwoju technologicznego rozpoznawanie i wydobywanie
węglowodorów, takich jak gaz łupkowy, wymaga intensywnego szczelinowania
hydraulicznego przy jednoczesnym zastosowaniu odwiertów kierunkowych
(zwłaszcza z odcinkami poziomymi) o skali i intensywności, które jak dotąd rzadko
występowały w Unii. Technika szczelinowania hydraulicznego stwarza szczególne
problemy związane zwłaszcza ze zdrowiem i środowiskiem naturalnym.

(3)

W swojej rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. Parlament Europejski odnotował
znaczące potencjalne korzyści z produkcji gazu łupkowego i olei łupkowych oraz
wezwał Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego systemu kontrolowania zagrożeń
wynikających z rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych paliw kopalnych
celem zagwarantowania, że we wszystkich państwach członkowskich stosowane będą
zharmonizowane przepisy dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
naturalnego.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska podkreśliła potrzebę
dywersyfikacji dostaw energii w Europie oraz rozwoju lokalnych zasobów
energetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenia zależności
Unii od zewnętrznych dostaw energii oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego. Rada
pozytywnie przyjęła wyrażony przez Komisję zamiar zbadania możliwości bardziej
systematycznego korzystania z lokalnych źródeł energii w celu ich bezpiecznej,
zrównoważonej i opłacalnej eksploatacji z jednoczesnym poszanowaniem decyzji
państw członkowskich dotyczących własnych koszyków energetycznych.

(5)

W komunikacie z dnia 22 stycznia 2014 r. dotyczącym rozpoznawania i wydobywania
węglowodorów z niekonwencjonalnych złóż w Europie1[odniesienie do publikacji w
Dz.U.] Komisja przedstawiła potencjalne nowe możliwości i problemy związane z
eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Unii, a także główne
elementy uznane za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa tej techniki. W
komunikacie stwierdza się, że istnieje potrzeba wydania zalecenia określającego
podstawowe zasady, które pomogą państwom członkowskim w rozpoznawaniu i
wydobywaniu gazu ziemnego ze złóż łupków oraz zapewnią ochronę klimatu i
środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów oraz informowanie opinii publicznej.

1

PL

2

PL

(6)

Na szczeblu międzynarodowym Międzynarodowa Agencja Energetyczna opracowała
zalecenia dotyczące bezpiecznego rozwoju gazu niekonwencjonalnego. Te „złote
zasady” dotyczą niezawodnych i adekwatnych systemów regulacyjnych, starannego
wyboru lokalizacji, odpowiedniego planowania projektów, charakterystyki zagrożeń
podziemnych, solidnych zasad projektowania odwiertów, zapewnienia przejrzystości
dla działań i monitorowania powiązanych skutków, należytego gospodarowania wodą
i odpadami oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji gazów
cieplarnianych.

(7)

Zarówno unijne przepisy ogólne, jak i prawodawstwo Unii w zakresie ochrony
środowiska, mają zastosowanie do działań w zakresie rozpoznawania i wydobywania
węglowodorów, wymagających intensywnego szczelinowania hydraulicznego. W
szczególności dyrektywa Rady 89/391/EWG2 ustanawiająca przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wprowadza środki w celu poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy; dyrektywa Rady
92/91/EWG3 ustanawiająca przepisy dotyczące wydobywania kopalin otworami
wiertniczymi ustanawia minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi; dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady4 w sprawie
warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję
węglowodorów wymaga udzielania zezwoleń w sposób niedyskryminujący;
dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady5 ustanawiająca ramy
polityki wodnej wymaga od operatora uzyskania zezwolenia na pobór wód i zakazuje
bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód gruntowych; dyrektywa 2001/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady6 ustanawiająca przepisy dotyczące strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wymaga oceny planów i programów w dziedzinie
energii, przemysłu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, transportu lub
użytkowania gruntów; dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady7
ustanawiająca przepisy w sprawie odpowiedzialności za środowisko ma zastosowanie
do działalności zawodowej obejmującej takie działania, jak gospodarowanie odpadami
i pozyskiwanie wody; dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady8
ustanawiająca przepisy dotyczące odpadów z przemysłu wydobywczego reguluje
gospodarowanie powierzchniowymi i podziemnymi odpadami powstającymi w
wyniku rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem

2

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań mających na
celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 9).
Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków
udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164
z 30.6.1994, s. 3).
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).
Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56).
Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę
2004/35/WE (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15).
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intensywnego szczelinowania hydraulicznego; dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady9 ustanawiająca przepisy dotyczące wód gruntowych
zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia środków, które uniemożliwiają
lub ograniczają wprowadzanie zanieczyszczeń do wód gruntowych; rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady10 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady11 (UE) nr 528/2012 w sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych mają zastosowanie do
stosowania chemikaliów i produktów biobójczych, które mogą być wykorzystywane
do szczelinowania; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE12
ustanawiająca przepisy w sprawie odpadów określa warunki mające zastosowanie do
ponownego użycia płynów, które wydobywają się na powierzchnię w wyniku
intensywnego szczelinowania hydraulicznego i podczas wydobycia; rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/201313 w sprawie mechanizmu
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz
decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE14 w sprawie wysiłków
podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów
do roku 2020, mają zastosowanie do niekontrolowanych emisji metanu; dyrektywa
2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady15 ustanawiająca przepisy w sprawie
emisji przemysłowych ma zastosowanie do instalacji, w których prowadzone są
rodzaje działalności wymienione w załączniku I do tej dyrektywy; dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE16 ustanawiająca przepisy w sprawie
oceny skutków wywieranych na środowisko wymaga przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko projektów obejmujących wydobycie ropy naftowej i
gazu ziemnego do celów handlowych, w przypadku gdy ilości wydobyte przekraczają
500 ton dziennie dla ropy naftowej i 500 000 m3 dziennie w przypadku gazu, a także
przeprowadzania kontroli w przypadku głębokich wierceń oraz instalacji
9

10

11
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Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z
27.12.2006, s. 19).
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów i uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz
zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany
klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji
gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z
17.12.2010, s. 17).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26
z 28.1.2012, s. 1).
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powierzchniowych urządzeń przemysłowych do wydobywania ropy naftowej i gazu;
dyrektywa Rady 96/82/WE17 w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami niebezpiecznymi, a od dnia 1 czerwca 2015 r. – dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE18 – nakładają na prowadzących
zakłady, w których znajdują się niebezpieczne substancje w ilościach
przekraczających pewne pułapy określone w załączniku I do każdej z tych dyrektyw,
do wprowadzania wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania poważnym
awariom oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia człowieka i środowiska. Odnosi
się to między innymi do chemicznych i cieplnych procesów przetwarzania i
powiązanego składowania w ramach eksploatacji kopalin w kopalniach i
kamieniołomach, jak również do podziemnego magazynowania gazu na lądzie.
(8)

Przepisy Unii w zakresie środowiska opracowano jednak w czasie, gdy w Europie nie
stosowano intensywnego szczelinowania hydraulicznego. Dlatego też niektóre aspekty
środowiskowe związane z rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów z
wykorzystaniem tej metody nie są w pełni uwzględnione w obowiązujących
przepisach Unii, w szczególności w zakresie planowania strategicznego, oceny
zagrożeń podziemnych, integralności odwiertów, monitoringu bazowego i
operacyjnego, wychwytywana metanu i ujawniania informacji na temat chemikaliów
stosowanych w poszczególnych odwiertach.

(9)

Konieczne jest zatem ustanowienie podstawowych zasad, które powinny zostać
uwzględnione przez państwa członkowskie przy stosowaniu bądź dostosowywaniu ich
przepisów odnoszących się do działalności związanej z intensywnym
szczelinowaniem hydraulicznym. Taki zbiór zasad pozwoliłby wyrównać warunki
działania dla podmiotów gospodarczych oraz zwiększyć zaufanie inwestorów i
poprawić funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii. Jasne i przejrzyste zasady
przyczyniłyby się również do złagodzenia obaw społecznych i ewentualnego
sprzeciwu wobec wydobycia gazu łupkowego. Z niniejszego zbioru zasad nie wynika,
że państwa członkowskie mają obowiązek prowadzić działania rozpoznawcze lub
wydobywcze z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego, nawet
jeżeli tego nie chcą, ani też nie wynika z nich, że państwa członkowskie nie powinny
utrzymać lub wprowadzić bardziej szczegółowych środków dopasowanych do
szczególnych warunków krajowych, regionalnych lub lokalnych.

(10)

Unia nie ma doświadczenia w udzielaniu koncesji na wydobywanie węglowodorów z
zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego i ma niewielkie
doświadczenie w udzielaniu koncesji na rozpoznawanie złóż. W związku z tym należy
monitorować stosowanie przepisów Unii oraz niniejszego zalecenia w państwach
członkowskich. Aktualizacja niniejszego zalecenia lub opracowanie prawnie
wiążących przepisów mogą okazać się niezbędne w związku z postępem technicznym,
potrzebą łagodzenia zagrożeń i skutków rozpoznawania i wydobywania
węglowodorów z zastosowaniem technik innych niż intensywne szczelinowanie
hydrauliczne, nieprzewidzianymi problemami związanymi ze stosowaniem przepisów
Unii lub rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów z zastosowaniem
intensywnego szczelinowania hydraulicznego w morskiej działalności wydobywczej.

17

Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli
zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie
uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1).
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(11)

Niniejsze zalecenie określające podstawowe zasady, które mają być wykorzystane
jako wspólna podstawa do rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z
zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego, jest na obecnym etapie
niezbędne. Stanowi ono uzupełnienie dotychczasowych przepisów unijnych mających
zastosowanie do projektów obejmujących intensywne szczelinowanie hydrauliczne z i
powinno zostać wdrożone przez państwa członkowskie w terminie 6 miesięcy.

(12)

Niniejsze zalecenie nie narusza praw i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie
praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności prawa do życia i prawa
człowieka do integralności, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia
działalności gospodarczej, prawa własności oraz prawa do wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i środowiska. Niniejsze zalecenie musi być wykonywane zgodnie z
tymi prawami i zasadami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:
1. Cel i przedmiot
1.1. Niniejsze zalecenie określa podstawowe zasady mające wspomóc państwa
członkowskie, które chcą prowadzić rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów z
zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego, a jednocześnie pragną
chronić zdrowie publiczne, klimat i środowisko, efektywnie wykorzystywać zasoby oraz
odpowiednio informować społeczeństwo.
1.2. Zachęca się państwa członkowskie, aby – przy stosowaniu przepisów wykonujących
odpowiednie przepisy Unii lub dostosowywaniu ich do potrzeb i specyfiki rozpoznawania i
wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania
hydraulicznego – przestrzegały niniejszych zasad, które dotyczą planowania, kontroli
instalacji, koncesji, wydajności operacyjnej, efektywności środowiskowej i zamykania
odwiertów oraz udziału społeczeństwa i rozpowszechniania informacji.
2. Definicje
Do celów niniejszego zalecenia:
a)

„intensywne szczelinowanie hydrauliczne” oznacza wtłoczenie do odwiertu co
najmniej 1 000 m3 wody na każdym etapie szczelinowania lub co najmniej
10 000 m3 wody w trakcie całego procesu szczelinowania;

b)

„instalacja” obejmuje wszelkie powiązane struktury podziemne przeznaczone
do rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem
intensywnego szczelinowania hydraulicznego.

3. Planowanie strategiczne i ocena oddziaływania na środowisko
3.1. Przed udzieleniem koncesji na rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów,
które może prowadzić do zastosowania intensywnego szczelinowania hydraulicznego,
państwa członkowskie powinny przygotować strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom dla zdrowia ludzkiego i
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środowiska oraz ich kontrolowania i ograniczania. Ocena ta powinna być przeprowadzona
na podstawie wymogów dyrektywy 2001/42/WE.
3.2. Państwa członkowskie powinny określić jasne zasady dotyczące ewentualnych
ograniczeń działalności, np. na obszarach chronionych, zagrożonych powodziami lub
aktywnych sejsmicznie oraz dotyczące minimalnych odległości między miejscem
prowadzenia dozwolonej działalności wydobywczej a terenami mieszkalnymi i obszarami
ochrony wód. Powinny one również ustanowić limity minimalnej głębokości między
obszarem szczelinowania i wodami gruntowymi.
3.3. Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia,
aby ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzano na podstawie wymogów
dyrektywy 2011/92/UE.
3.4. Państwa członkowskie powinny odpowiednio wcześnie zapewnić zainteresowanej
grupie społeczeństwa możliwość skutecznego udziału w opracowaniu strategii, o której
mowa w pkt 3.1, oraz udostępnić jej ocenę skutków, o której mowa w pkt 3.3.
4. Koncesje na rozpoznawanie i wydobywanie
Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby warunki i procedury uzyskiwania koncesji
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii były w pełni skoordynowane, jeżeli:
a)

za wydanie jednej lub większej liczby koncesji odpowiada więcej niż jeden
właściwy organ;

b)

przewidziany jest udział więcej niż jednego operatora;

c)

na określonym etapie projektu potrzebna jest więcej niż jedna koncesja;

d)

zgodnie z krajowymi lub unijnymi przepisami potrzebna jest więcej niż jedna
koncesja.

5. Wybór miejsca rozpoznania i wydobycia
5.1. Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia,
aby formacja geologiczna wybranego terenu była odpowiednia do rozpoznawania i
wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania
hydraulicznego. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby operatorzy
przeprowadzali ocenę ryzyka oraz charakterystykę potencjalnego miejsca wydobycia,
obszaru wokół niego i obszaru podziemnego.
5.2. Ocena ryzyka powinna opierać się na wystarczających danych, umożliwiających
opracowanie charakterystyki potencjalnego obszaru rozpoznawania i wydobywania oraz
identyfikację wszystkich możliwych dróg narażenia. Pozwoli to na ocenę ryzyka wycieku
lub migracji płynów wiertniczych, płynów szczelinujących, materiałów występujących
naturalnie, węglowodorów oraz gazów z odwiertu lub formacji docelowej, a także
wywołania aktywności sejsmicznej.
5.3. Ocena ryzyka powinna:
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a)

opierać się na najlepszych dostępnych technikach i uwzględniać stosowne
wyniki organizowanej przez Komisję wymiany informacji między państwami
członkowskimi, zainteresowanymi sektorami przemysłu i organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska;

b)

zawierać prognozę zmian w zachowaniu formacji docelowej, warstw
geologicznych oddzielających złoże od wód gruntowych i dotychczasowych
odwiertów lub innych sztucznych konstrukcji narażonych na działanie dużych
ilości płynów wtłaczanych pod wysokim ciśnieniem podczas szczelinowania
hydraulicznego;

c)

uwzględniać minimalną odległość pionową między strefą szczelinowania i
wodami podziemnymi;

d)

być aktualizowana podczas działań wydobywczych w każdym przypadku
pojawienia się nowych danych.

5.4. Dany teren może zostać wybrany wyłącznie w przypadku, gdy ocena ryzyka
przeprowadzona zgodnie z pkt 5.1, 5.2 i 5.3 wykaże, że intensywne szczelinowanie
hydrauliczne nie spowoduje bezpośredniego zrzutu zanieczyszczeń do wód gruntowych i
nie spowoduje szkód dla innych działań prowadzonych w pobliżu instalacji.
6. Badanie podstawowe
6.1. Przed rozpoczęciem intensywnego
członkowskie powinny dopilnować, aby:

szczelinowania

hydraulicznego

państwa

a) operator określił stan środowiska (poziom bazowy) terenu instalacji oraz obszaru
wokół niej i obszaru podziemnego potencjalnie objętych wpływem działań
wydobywczych;
b) poziom bazowy został odpowiednio opisany i podany do wiadomości właściwego
organu przed rozpoczęciem działań.
6.2. Poziom bazowy należy ustalić w odniesieniu do:
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a)

cech jakości i charakterystyki przepływu wód powierzchniowych i
gruntowych;

b)

jakości wody w punktach ujęcia wody pitnej;

c)

jakości powietrza;

d)

stanu gleby;

e)

obecności metanu i innych lotnych związków organicznych w wodzie;

f)

aktywności sejsmicznej;

g)

użytkowania gruntów;

h)

różnorodności biologicznej;

i)

stanu infrastruktury i budynków;

j)

istniejących odwiertów i porzuconych konstrukcji.
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7. Projektowanie i budowa instalacji
Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby instalacja była skonstruowana w sposób
zapobiegający ewentualnym wyciekom powierzchniowym i zanieczyszczeniu gleby, wód i
powietrza.

8. Infrastruktura terenu wiertni
Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby:
a)

operatorzy lub grupy operatorów stosowali zintegrowane podejście do
przygotowania terenu wiertni w celu zapobiegania ryzyku i oddziaływaniu na
środowisko i zdrowie oraz ograniczania tych zagrożeń, zarówno w odniesieniu do
pracowników, jak i ogółu społeczeństwa;

b)

ustanowiono odpowiednie wymogi dotyczące infrastruktury do obsługi instalacji
przed rozpoczęciem wydobycia. Jeżeli głównym zadaniem instalacji jest wydobycie
ropy naftowej z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego,
należy zainstalować specjalne urządzenie do wychwytywania i transportu
towarzyszącego gazu ziemnego.

9. Wymagania eksploatacyjne
9.1. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby operatorzy wykorzystywali najlepsze
dostępne techniki i uwzględniali stosowne wyniki organizowanej przez Komisję wymiany
informacji między państwami członkowskimi, zainteresowanymi sektorami przemysłu i
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska, a także
stosowali dobre praktyki branżowe w celu prewencji, kontrolowania i ograniczania
skutków i zagrożeń wynikających z rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.
9.2. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby operatorzy:
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a)

opracowywali dotyczące poszczególnych projektów plany gospodarki wodnej,
zapewniające efektywne wykorzystanie wody w całym okresie realizacji
projektu. Operatorzy powinni zapewnić identyfikowalność przepływów wody.
W planie gospodarki wodnej należy uwzględnić sezonową zmienność ilości
dostępnej wody i nie wykorzystywać zasobów na obszarach dotkniętych
stresem wodnym;

b)

opracowywali plany zarządzania transportem w celu zminimalizowania emisji
do powietrza w ogóle oraz wpływu na społeczności lokalne i różnorodność
biologiczną w szczególności;

c)

wychwytywali gazy do późniejszego wykorzystania, minimalizowali spalanie
ich na pochodniach i unikali uwalniania do atmosfery. Operatorzy powinni w
szczególności wprowadzić środki, które pozwolą, aby emisje do powietrza na
etapie rozpoznawania i wydobywania były ograniczane dzięki wychwytywaniu
gazu i jego wykorzystaniu. Uwalnianie metanu i innych zanieczyszczeń do
powietrza powinno być dopuszczane tylko w najbardziej wyjątkowych
okolicznościach operacyjnych i ze względów bezpieczeństwa;

9
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d)

przeprowadzali proces intensywnego szczelinowania hydraulicznego w sposób
kontrolowany i przy właściwej regulacji ciśnienia w celu utrzymywania
propagacji szczelin w obrębie złoża i zapobiegania wywołaniu aktywności
sejsmicznej;

e)

zapewniali integralność odwiertów dzięki odpowiedniemu projektowaniu
odwiertów, testowaniu ich konstrukcji i integralności. Wyniki testów
integralności powinny być poddawane przeglądowi przez niezależną i
wykwalifikowaną stronę trzecią, aby zapewnić wydajność operacyjną odwiertu
oraz jego bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia na wszystkich etapach
opracowywania projektu oraz po zamknięciu odwiertu;

f)

opracowywali plany zarządzania ryzykiem i środki konieczne do zapobiegania
skutkom lub ich łagodzenia oraz środki reagowania;

g)

zaprzestawali działalności i pilnie podejmowali wszelkie niezbędne działania
zaradcze w przypadku utraty integralności odwiertu lub przypadkowego zrzutu
zanieczyszczeń do wód gruntowych;

h)

niezwłocznie zgłaszali właściwym organom wszelkie incydenty lub awarie
mające wpływ na zdrowie publiczne lub środowisko. W zgłoszeniu takim
należy określić przyczyny incydentu lub awarii, ich skutki i podjęte działania
zaradcze. Badanie podstawowe wymagane w pkt 6.1 i 6.2 należy wykorzystać
jako punkt odniesienia.

9.3. Państwa członkowskie powinny propagować odpowiedzialne gospodarowanie
zasobami wodnymi przy intensywnym szczelinowaniu hydraulicznym.
10. Wykorzystanie substancji chemicznych i wody w intensywnym szczelinowaniu
hydraulicznym
10.1. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby:
a)

producenci, importerzy i dalsi użytkownicy substancji chemicznych
wykorzystywanych do szczelinowania hydraulicznego odnosili się do
„szczelinowania hydraulicznego”, wypełniając swoje zobowiązania na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b)

wykorzystanie substancji chemicznych w intensywnym szczelinowaniu
hydraulicznym było ograniczane do minimum;

c)

przy doborze stosowanych substancji chemicznych uwzględniano możliwość
oczyszczania płynów, które wydobywają się na powierzchnię w wyniku
intensywnego szczelinowania hydraulicznego.

10.2. Państwa członkowskie powinny zachęcać operatorów, aby zawsze, gdy jest to
technicznie wykonalne i wskazane z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, klimatu i
środowiska, stosowali techniki szczelinowania ograniczające do minimum zużycie wody
i strumienie odpadów oraz nie stosowali niebezpiecznych substancji chemicznych.
11. Wymogi dotyczące monitorowania
11.1. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby operatorzy regularnie
monitorowali instalację i obszar wokół niej oraz obszary podziemne potencjalnie
objęte wpływem działań na etapie rozpoznawania i wydobywania, a w
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szczególności przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu intensywnego
szczelinowania hydraulicznego.
11.2. Badanie podstawowe wymagane w pkt 6.1 i 6.2 należy wykorzystać jako punkt
odniesienia przy monitorowaniu.
11.3 Oprócz parametrów środowiskowych ustalonych w wyniku badania podstawowego,
państwa członkowskie powinny zapewnić, aby operator monitorował następujące
parametry operacyjne:
a) dokładny skład płynu szczelinującego wykorzystywanego do każdego
odwiertu;
b) ilość wody zużytej do szczelinowania każdego odwiertu;
c) ciśnienie tłoczenia zastosowane przy intensywnym szczelinowaniu;
d) płyny wydobywające się na powierzchnię w wyniku intensywnego
szczelinowania hydraulicznego: wskaźnik zwrotu płynu szczelinującego, ilości,
charakterystyka, ilości ponownie wykorzystane lub oczyszczone w przypadku
każdego odwiertu;
e) emisje do powietrza metanu, innych lotnych związków organicznych i innych
gazów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko.
11.4. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby operatorzy monitorowali wpływ
intensywnego szczelinowania hydraulicznego na integralność odwiertów i na inne
konstrukcje znajdujące się na obszarze wokół nich oraz na obszar i podziemny
potencjalnie objęty wpływem działań.
11.5. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby wyniki monitorowania były
zgłaszane właściwym organom.
12. Odpowiedzialność za środowisko i zabezpieczenia finansowe
12.1. Państwa członkowskie powinny stosować przepisy w sprawie odpowiedzialności za
środowisko do wszystkich działań prowadzonych w miejscu instalacji, w tym do
tych, które obecnie nie wchodzą w zakres dyrektywy 2004/35/WE19.
12.2. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby operator przed rozpoczęciem
działań związanych z intensywnym szczelinowaniem hydraulicznym przedstawiał
gwarancję finansową lub równorzędne zabezpieczenie obejmujące warunki
koncesji oraz potencjalną odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku.
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Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i
zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z
30.4.2004, s. 56).
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13. Zdolności administracyjne
13.1. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby właściwe organy posiadały
wystarczające zasoby ludzkie i finansowe do realizacji swoich zadań.
13.2. Państwa członkowskie powinny zapobiegać konfliktom interesów między funkcją
regulacyjną właściwych organów i ich funkcją związaną z gospodarczym rozwojem
zasobów.
14. Obowiązki związane z zamknięciem
Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby po zamknięciu każdej instalacji
przeprowadzano badanie w celu porównania stanu środowiska na terenie instalacji oraz
obszaru wokół niego i obszaru podziemnego potencjalnie objętych wpływem działań ze
stanem sprzed rozpoczęcia działań określonym w badaniu podstawowym.
15. Rozpowszechnianie informacji
Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby:
a) operator publicznie rozpowszechniał informacje na temat substancji chemicznych i
ilości wody, jaką zamierza wykorzystać i jaką ostatecznie wykorzystał do
intensywnego szczelinowania hydraulicznego w przypadku każdego odwiertu.
Informacje te powinny zawierać nazwy i numery CAS (Chemical Abstracts Service)
wszystkich substancji oraz ich karty charakterystyki, o ile są dostępne, a także
maksymalne stężenia substancji w płynie szczelinującym;
b) właściwe organy, przed upływem 6 miesięcy od opublikowania niniejszego zalecenia
oraz w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy, zamieszczały następujące
informacje na publicznie dostępnych stronach internetowych:
(i)

liczba ukończonych odwiertów i planowanych projektów obejmujących
intensywne szczelinowanie hydrauliczne;

(ii)

liczba udzielonych koncesji, nazwy operatorów, którzy je otrzymali i warunki
udzielenia tych koncesji;

(iii) badanie podstawowe sporządzone zgodnie z pkt 6.1 i 6.2 oraz wyniki
monitorowania przedstawione zgodnie z pkt 11.1, 11.2 i 11.3 lit. b) – e);
c) właściwe organy niezwłocznie informowały również społeczeństwo o:
(i)

incydentach i awariach zgodnie z pkt 9.2 lit. f);

(ii)

wynikach kontroli, przypadkach niezgodności z przepisami i zastosowanych
karach.

16. Przegląd
16.1. Państwa członkowskie, które podjęły decyzję o rozpoznawaniu i wydobywaniu złóż
węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego, są
proszone o wprowadzenie w życie podstawowych zasad określonych w niniejszym
zaleceniu do dnia [6 months from publication date] r. oraz o coroczne informowanie
Komisji o środkach wprowadzonych w związku z niniejszym zaleceniem – po raz
pierwszy do grudnia 2014 r.
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16.2. Komisja będzie uważnie monitorować stosowanie niniejszego zalecenia,
porównując sytuację w państwach członkowskich w publicznie dostępnej tablicy
wyników.
16.3. Komisja przeprowadzi przegląd skuteczności zalecenia 18 miesięcy po jego
opublikowaniu.
16.4. Przegląd ten obejmie ocenę stosowania zalecenia, badanie postępów w wymianie
informacji na temat najlepszych dostępnych technik i stosowania odpowiednich
dokumentów referencyjnych BAT oraz ewentualną potrzebę aktualizacji przepisów
zalecenia. Komisja podejmie decyzję, czy konieczne jest złożenie wniosków
legislacyjnych zawierających prawnie wiążące przepisy dotyczące rozpoznawania i
wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania
hydraulicznego.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Komisji
Członek Komisji
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EUROPEAN COMMISSION

MEMO
Brussels, 22 January 2014

Questions and answers on the shale gas initiative
Why is there a need for EU action on hydrocarbons using high-volume hydraulic
fracturing (e.g shale gas)?
In Europe, geological estimates show hydrocarbons resources such as shale gas spread
across the borders of Member States. Environmental impacts and risks do not respect
national borders: impacts in one country can give rise to, or worsen, pollution problems in
other countries. This is in particular true for surface waters and groundwater, air quality,
and emissions to air. Action at EU level is therefore valuable.
The initiative is also a response to the calls for action from the majority of respondents
who took part in the Commission's public consultation on this subject, as well as from the
European Parliament and a number of national and local authorities.
Shale gas exploration activities are underway or foreseen in several Member States, and
these have been greeted with a mixture of hopes and concerns. Indeed shale gas
extraction requires the use of a complex combination of technologies (horizontal drilling
and high-volume hydraulic fracturing, potentially using hazardous chemicals) on a large
scale, which is new in Europe.
Production could start as early as 2015 in Member States were trials are most advanced.
By establishing minimum principles at EU level now, the Commission aims to build public
and investor confidence, helping to ensure that developments take place in a safe and
secure manner.
Why does the Commission initiative focus on hydrocarbons using high-volume
hydraulic fracturing (e.g shale gas)?
In the EU there is today limited experience of high-volume hydraulic fracturing, which
takes place at a scale, frequency and intensity that differs from past EU experiences. EU
experience so far is mainly of low-volume hydraulic fracturing in conventional and tight
gas reservoirs, mostly in vertical wells, and it represents only a small part of past EU oil
and gas operations.
The exploration phase of activities involving high-volume hydraulic fracturing has raised
significant public concern in the EU. This has resulted in bans or moratoria in certain
Member States, and public opposition in others.
On the other hand, shale gas activities also have the potential to bring direct or indirect
economic benefits to EU Member States, regions and local communities who wish to
explore or exploit such resources, as well as enterprises and citizens, for instance
through regional investments in infrastructure, direct and indirect employment
opportunities, and public income via taxes, fees and royalties.

MEMO/14/42

This is why the Commission decided to focus on the opportunities and challenges of such
practice.
Key measures identified to address impacts and risks may also be relevant for other types
of unconventional fossil fuels that do not use this technique. The Commission will follow
project developments in the EU and take further action if needed.
What are the main components of the shale gas initiative?
The initiative includes three components:






A Communication outlining opportunities and challenges stemming from shale gas
extraction in Europe. It focuses on potential benefits in terms of energy security,
competitiveness and public revenues, and environmental challenges in areas such as
water, air pollution and land take.
A Recommendation setting minimum core principles for the exploration and
production of hydrocarbons using high-volume hydraulic fracturing. The
Recommendation is intended to complement EU existing legislation, covering issues
such as strategic environmental assessments and planning, underground risk
assessment, well integrity, baseline reporting and operational monitoring, capture of
methane emissions, and disclosure of chemicals used in each well.
An Impact Assessment that examines the socio-economic and environmental
impacts of a range of policy options including a Recommendation, amendments of
existing EU legislation, and stand-alone legal instruments.

Why is the Commission proposing a Recommendation and not binding measures?
The Commission was requested to act urgently. A Recommendation to Member States has
the advantage of being applied faster, while providing a reference for action at national
level. The Commission will closely monitor the application of the recommendation,
comparing the situation in different Member States on a publicly available scoreboard.
Who will benefit from the package, and how?
If fully applied, the Recommendation will contribute to achieving the following benefits:





Citizens will benefit from reduced environmental impacts and risks, especially of water
contamination and air emissions. Robust and transparent rules would also help
alleviate public concerns by enhancing transparency and consultation. The
Recommendation defines the benchmark that will be applied to European shale gas
projects, in addition to the existing EU legislation. This will help citizens and NGOs to
scrutinise the projects and ask the right questions.
Member States that develop these resources will have a set of core principles, as a
reference for action at national level.
Industry will benefit because the proposed minimum principles will ensure a level
playing field and provide a stable framework for investments. This can also lead to
more innovation and enhance public acceptance.
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On what basis was the initiative prepared?
The
Commission
commissioned
external
studies
(see:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/uff_studies_en.htm) and used as
well reports from academia, international organisations and studies conducted by Member
States to underpin the analysis presented in the impact assessment and supporting this
initiative.
1

A public internet consultation, gathering some 23 000 responses , was carried out by the
Commission from 20 December 2012 to 23 March 2013 on the main perceived benefits
and risks of unconventional fossil fuels (e.g shale gas) development in Europe. The
majority of respondents called for additional EU action. In addition, a Flash Eurobarometer survey was conducted in September 20122 on the basis of interviews with over
25 000 European citizens in 27 EU Member States.
The Commission also took into account documents developed by other EU institutions.
The European Parliament adopted two resolutions in November 2012 respectively on
environmental impacts3 as well as on industrial, energy and other aspects of shale gas
and shale oil4. In October 2013, the Committee of the Regions issued an opinion 5
providing the perspective of local and regional authorities on unconventional
hydrocarbons. In May 2013 the European Council adopted conclusions on indigenous
energy sources.6
What is the current state of play regarding shale gas exploration in Europe?
In the EU, a number of Member States are in the process of granting or have granted
concessions and/or prospection/exploration licences over the past three years: Denmark,
Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden and the
United Kingdom7. However, not all license holders have started concrete prospection or
exploration activities. Currently, such activities (at prospection or exploration stages) have
taken place or are ongoing in Denmark, Germany, Poland, Romania, Sweden and the UK.
As yet, there is no commercial production of shale gas in Europe, although a few pilot
production tests have already been conducted, for instance in Poland. Production could
start in 2015-17 in certain Member States (e.g. Poland, UK).
Is the initiative
decarbonisation?

consistent

with

long

term

EU

commitments

towards

Natural gas from unconventional formations such as shale gas may help in the transition
towards a low-carbon economy provided its air emissions, including greenhouse gas
emissions, are adequately mitigated. This implies that gases are captured, flaring is
minimised and venting is avoided, as recommended by the Commission today. It should
also be ensured that it effectively takes the place of more carbon-intensive fossil fuels and
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/Shale%20gas%20consultation_report.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_360_en.pdf released in January 2013
3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0443&language=EN
4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0444&language=EN
5
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/fracking-environmental-impact.aspx
6
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2075%202013%20REV%201&r=ht
tp%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00075-re01.en13.pdf
7
Licences granted by Bulgaria and France were subsequently revoked by laws banning hydraulic fracturing.
2
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does not replace renewable energy sources. To reach our long term decarbonisation
targets, reinforced energy efficiency efforts and continued investments in renewables are
essential.

What will happen next?
Member States are invited to give effect to the minimum principles set out in the
Recommendation no later than six months after the date of publication in the Official
Journal and to annually inform the Commission about measures taken.
A publicly available scoreboard will be developed by the Commission to follow the
application of the Recommendation in Member States wishing to explore or exploit
hydrocarbons using high volume hydraulic fracturing.
The review will include an assessment of the Recommendation's application, will consider
the progress of the best available techniques information exchange and the application
of the relevant Best Available Techniques (BAT) reference documents, as well as any
need for updating the Recommendation's provisions. The Commission will decide
whether it is necessary to put forward legislative proposals with legally-binding
provisions on the exploration and production of hydrocarbons using high volume
hydraulic fracturing.
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