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На 22 януари 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с 
използване на хидравлично разбиване с големи водни количества“ 
COM(2014) 23 final. 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
22 май 2014 г. 
 
На 499-ата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 юни 2014 г. (заседание от 4 юни) 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 163 гласа 
„за“, 18 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕС преживява мащабни преобразования в областта на енергетиката. Европейската 

икономика и уязвимите потребители са изправени пред нарастващ риск от ненадеждни 
доставки и високи цени на енергията. 

 
1.2 Хидравличното разбиване с големи водни количества – „фракинг“ – поражда 

загриженост заради въздействието, което оказва върху общественото здраве и околната 
среда; необходимо е както да се предостави възможно най-пълна информация на 
населението на засегнатите райони с цел да се улесни неговата защита, така и да се 
осигури по-активно местно участие при вземането на решения по конкретните проекти 
в изпълнение на съответните законови изисквания. 

 
1.3 Насоките на Комисията за добив на неконвенционални въглеводороди се състоят от 

набор от принципи, които да бъдат въведени от държавите членки в рамките на шест 
месеца, и система за наблюдение след това. Прозрачността по отношение на 
дейностите по проучване и добив е от ключово значение, за да се сведат до минимум 
рисковете и да се осигури общественото приемане на тези проекти. 
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1.4 ЕИСК вярва, че документите на Комисията (Съобщение и Препоръки) се основават на 
реалистично виждане по въпроса и че по-нататъшните обсъждания трябва да се 
основават на факти и констатации, но също така е необходимо да се проучат важни 
субективни фактори като представата на обществото за риск. ЕИСК поддържа 
балансирана позиция относно потенциалната роля на неконвенционалните 
въглеводороди в енергийния микс на ЕС. 

 
1.5 ЕИСК оценява положително ускорената процедура и факта, че с препоръките се цели 

улесняване на началото на прозрачни процедури за одобрение за проучвателни 
дейности в държави, които считат, че използването на неконвенционални 
въглеводороди е безусловно необходимо за техните енергийни потребности. 

 
1.6 ЕИСК счита, че тази рамка, ако се прилага правилно, е достатъчна за употреба на 

равнището на местните общности и поне засега не е нужно да се приема специална 
„директива за шистовия газ“. Достиженията на правото на ЕС предоставят нужните 
инструменти за намиране на решения на трансграничното въздействие на фракинга, 
при необходимост. В бъдеще, ако тези дейности се увеличат значително като обем, 
въпросът следва да бъде преразгледан. 

 
1.7 ЕИСК би искал да подчертае, че тези неконвенционални въглеводородни ресурси, 

разработени в рамките на подходяща институционална рамка, могат да бъде фактор за 
растеж в Европа. За да се избегне дисбалансът в системите за електроснабдяване, е 
необходимо относително чисто, надеждно и гъвкаво производство, основаващо се на 
изкопаеми горива. Освен това, честите политически кризи в източните съседи на ЕС 
показват колко е важно да се извърши своевременна диверсификация на източниците за 
доставка. 

 
1.8 ЕИСК препоръчва на Комисията в следващите си документи да вземе предвид редица 

допълнителни аспекти на технологията фракинг. Потреблението на вода не е толкова 
голямо, колкото се предполага, въпреки че трябва да бъде отделено специално 
внимание на работата в райони с недостиг на вода; използваните химикали подлежат на 
регулиране (съгласно REACH) и не трябва да се използват никакви опасни вещества; 
изтичанията на газ трябва да бъде правилно управлявани, както и горенето на факелен 
газ. Прилага се принципът „замърсителят плаща“. 

 
1.9 ЕИСК подчертава, че от съществено значение за социалната справедливост и 

общественото приемане на неконвенционалните въглеводороди е постъпленията от 
заплащане на лицензионните възнаграждения и акцизи да бъдат споделени с местните 
бюджети на засегнатите райони по прозрачен и предвидим начин, за да бъдат 
обезщетени за всички отрицателни външни последици, които могат да възникнат. 
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2. Въведение 
 
2.1 ЕС преживява мащабни преобразования в областта на енергетиката, определени от 

припокриване на фактори като важни технологични пробиви (във връзка както с 
възобновяемите енергийни източници, така и с изкопаемите горива), големи 
геополитически промени и амбициозни политически цели, които понякога водят до 
сложни действия, последиците от които са трудни за разрешаване. Но докато 
източниците на енергия несъмнено са се умножили и разнообразили, европейската 
икономика и уязвимите потребители са изправени пред нарастващ риск от ненадеждни 
доставки и високи цени. 

 
2.2 Една от новите технологии, появила се през последните десетилетия, е хидравличното 

разбиване с големи водни количества – „фракинг“ – която се разви бързо в САЩ и 
донесе неоспорими ползи чрез увеличаване на запасите от природен газ за 
икономическа експлоатация и съществено намаляване на цените. В същото време 
технологията „фракинг“ поражда загриженост във връзка с въздействието � върху 
общественото здраве и околната среда, а обществеността се оплаква от недостатъчната 
прозрачност и консултации относно дейностите за добив на шистов газ. Съществува 
необходимост засегнатите общности да бъдат по-добре информирани, както и от по-
голямо участие на местно равнище в процеса на вземане на решения за отделните 
проекти, включително в процеса на оценка на въздействието, съгласно приложимите 
правни задължения. 

 
2.3 ЕИСК би искал да подчертае посланието на Комисията — т.е., че когато 

неконвенционалните въглеводородни ресурси се разработват съгласно подходяща 
институционална рамка, могат да бъдат фактор за растеж в Европа. Поуките от 
разработването на възобновяеми енергийни източници показаха, че за да се избегне 
дисбалансът в системите за електроснабдяване, в близко бъдеще ще продължи да има 
необходимост от относително чисто, надеждно и гъвкаво производство на базата на 
изкопаеми горива. Нещо повече, честите политически кризи в източните съседи на ЕС 
показват още веднъж колко е важно да се извърши диверсификация на източниците за 
доставка. 

 
3. Документ на Комисията 
 
3.1 Европейските икономики и граждани се нуждаят от енергия, която да е осигурена по 

устойчиво развит начин, да е достъпна и да се доставя сигурно и надеждно. Високата 
зависимост от внос и слабата диверсификация на енергийните ресурси, наред с други 
фактори, допринесоха за увеличение на цените в ЕС, по-специално в сравнение с някои 
от нашите основни конкуренти. 
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3.2 Техническият напредък създаде възможности за използване на неконвенционални 
изкопаеми горива, чийто добив досега беше или прекалено сложен от техническа 
гледна точка, или прекалено скъп. В САЩ добивът на неконвенционален газ осигурява 
60 % от националния добив на природен газ, като по-специално добивът на шистов газ 
е с най-големи темпове на растеж. Това доведе и до износ на по-евтини въглища от 
САЩ, по-специално в ЕС. 

 
3.3 Вероятните запаси на природен газ в шистови образувания породиха големи надежди в 

някои части на ЕС – шистовият газ е възможен заместител на изкопаеми горива с по-
голяма въглеродна интензивност, той може да намали зависимостта от енергийни 
доставчици извън ЕС, както и може да създаде допълнителни работни места, 
икономически растеж и публични приходи. По тези причини някои държави членки 
активно провеждат дейности за проучване на находища на шистов газ. 

 
3.4 При все това рисковете, свързани с технологията за хидравлично разбиване с големи 

водни количества, обикновено наричана „фракинг“, пораждат безпокойство за 
общественото здраве и за въздействията върху околната среда. Голяма част от 
населението също смята за недостатъчни предпазните мерки, прозрачността и 
обществените обсъждания във връзка с дейностите в областта на шистовия газ. Някои 
държави членки решиха да забранят хидравличното разбиване или въведоха съответни 
мораториуми. 

 
3.5 В отговор на тревогите на обществеността Комисията прие да разработи рамка за 

безопасен и сигурен добив на неконвенционални въглеводороди в ЕС със следните 
цели: 

 
• да се осигури безопасност и ефективност при реализацията на възможностите за 

диверсификация на енергийните доставки и подобряване на 
конкурентоспособността в тези държави членки, които изберат да предприемат 
подобни действия; 

• да се осигури яснота и предсказуемост както за пазарните оператори, така и за 
гражданите, включително и по отношение на проучвателните проекти и 

• да се разглеждат в пълна степен емисиите на парникови газове и управлението на 
рисковете по отношение на климата и околната среда, включително във връзка с 
опазването на здравето, в съответствие с обществените очаквания. 

 
3.6 Съобщението придружава Препоръка, допълваща действащите в ЕС „достижения на 

правото“, за минимално изискуеми принципи при проучването и добива на 
въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества. 
Предназначението на тази Препоръка е да се даде възможност за безопасно и сигурно 
разработване на тези ресурси и да се създадат равноправни условия за този отрасъл във 
всички държави членки на ЕС, които решат да разработват такива ресурси. 
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3.7 Въз основа на наличната понастоящем информация, най-голям потенциал в Европа 
измежду неконвенционалните изкопаеми горива има добивът на природен газ от 
шистови образувания — запасите на шистов газ, за които добивът е технически 
възможен, се оценяват на 16 трилиона m3 (трил. m3), което е значително повече от 
запасите на газ в нископропускливи скални породи (tight gas): 3 трил. m3, и на метан от 
въглищни пластове (coal bed methane): 2 трил. m3. С разработването на проучвателни 
проекти ще бъдат постигнати допълнителни познания относно количеството на 
икономически достъпните ресурси на природен газ от шистови образувания, както и на 
други неконвенционални източници на нефт и газ. 

 
3.8 Тази нова технология би могла да осигури на държавите членки, които са силно 

зависими от внос, възможност да диверсифицират своите енергийни източници и да 
подобрят сигурността на енергийните доставки. Дори и едно умерено снижение или 
избегнато увеличение на газовите цени, например чрез подобрени или запазени 
преговорни позиции спрямо външните за ЕС доставчици на газ, би било благоприятно 
за държавите членки. Дейностите в областта на шистовия газ могат също да доведат до 
преки или непреки икономически ползи, например чрез регионални инвестиции в 
инфраструктура, пряко или косвени създавани възможности за трудова заетост и 
публични приходи от данъци, такси и лицензионни възнаграждения. 

 
3.9 Експертите са единодушни, че добивът на шистов газ обикновено има по-голям 

отпечатък върху околната среда в сравнение с разработването на конвенционални 
газови находища: той изисква да се използва по-интензивна технология за 
интензифициране на сондажите, както и че обичайно добивът на шистов газ се 
извършва на сушата и обхваща много по-обширни райони. Освен това добивът от 
сондажите за шистов газ обикновено е по-малък в сравнение с конвенционалните 
сондажи, необходимо е да бъдат извършвани по-голям брой сондажи. Някои от тези 
рискове и въздействия биха могли да имат трансгранични последици, например в 
случай на замърсяване на водите или на въздуха. 

 
3.10 Също така рисковете за околната среда, свързани с рискове за здравето, са довели до 

различна степен на обществена загриженост, включително категорично 
противопоставяне на проектите за добив на шистов газ. По-специално асиметрията на 
информацията между операторите и компетентните органи или широката общественост 
се възприема като проблем, особено по отношение на състава на фрактуриращите 
течности и геоложките условия, при които следва да се проведе фракингът. 

 
3.11 В цитираната препоръка държавите членки се приканват при прилагането или 

адаптирането на законодателството им, отнасящо се за дейности, свързани с 
въглеводородите, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества, да 
осигурят изисквания за следното: 
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• провеждане на стратегическа екологична оценка преди предоставянето на лицензи 
за проучване и/или добив на въглеводороди, които се очаква да доведат до 
дейности, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества; 

• провеждане на специфично за всеки обект характеризиране и оценяване, отнасящо 
се както за подземните, така и за надземните условия; 

• докладване на базовата линия (например по отношение на водите, въздуха, 
сеизмичността), за да се осигури база за сравнение при последващия мониторинг 
или в случай на авария; 

• информиране на обществеността за състава на разтвора, използван за хидравлично 
разбиване във всеки един сондаж, за състава на отпадъчните води, както и за 
данните от проучването на базовата линия и резултатите от мониторинга; 

• адекватно изолиране на сондажа от околните геоложки образувания, по-специално 
с цел да се предотврати замърсяването на подземни води; 

• ограничаване на изпускането на газове в атмосферата до изключителни случаи във 
връзка с безопасността при работа, свеждането до минимум на изгарянето във 
факел (контролираното изгаряне на газове) и улавяне на газ за негова последваща 
употреба (на самия обект или чрез подаване в газопроводи). 

 
3.12 Препоръчва се, също така, държавите членки да осигуряват от страна на дружествата 

прилагане на най-добрите налични техники (BAT), в случаите при които това е 
възможно, както и на добри промишлени практики, с цел да предотвратяват, 
управляват и намаляват въздействията и рисковете при проектите за проучване и 
добив. Освен това, Европейската комисия преразглежда съществуващия Справочен 
документ за най-добрите налични техники (НДНТ) в областта на миннодобивните 
отпадъци по Директивата за миннодобивните отпадъци. Комитетът счита, че той ще 
бъде публикуван скоро. 

 
3.13 За да улесни участието на обществеността, Комисията ще създаде Европейска научно-

техническа мрежа относно неконвенционалния добив на въглеводороди, в която да 
участват практици от промишлеността, научно-изследователски институти и 
университети, както и участници от гражданското общество. По-нататъшни научно-
изследователски работи в областта на разбирането, предотвратяването и смекчаването 
на въздействията и рисковете за околната среда от проучването и добива на шистов газ 
са обявени в работната програма за периода 2014—2015 г. на Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“. 

 
3.14 Държавите членки се приканват да въведат в сила формулираните в Препоръката 

принципи в рамките на 6 месеца и от началото на 2015 г. да информират ежегодно 
Комисията за предприетите мерки. Комисията ще наблюдава изпълнението 
посредством публично табло с резултатите, съпоставящо положението в различните 
държави членки, както и ще направи преглед на ефективността на тази политика след 
18 месеца. 
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4. Бележки на Комитета 
 
4.1 ЕИСК приветства балансирания подход на ЕК по въпроса с неконвенционалните 

въглеводороди. Обсъжданията в тази област трябва да бъдат отворени и да се основават 
на факти и констатации. Въпреки това субективни аспекти, като например 
общественото усещане за риска, също трябва да бъдат взети под внимание. 
Съобщението е подробно, с добре структурирана информация и подчертава най-
важните въпроси, които трябва да бъдат разгледани от гледна точка на опазване на 
околната среда и здравето, и приемането от страна на обществеността. В него се 
представя балансирана картина на потенциалната роля на неконвенционалните 
въглеводороди в енергийния микс на ЕС. 

 
4.2 Тъй като не всички държави членки на ЕС разполагат с този първичен енергиен 

източник, трябва да се спазва принципът на субсидиарност. „Достиженията на правото 
на ЕС“ предоставят адекватни средства за намиране на решения на трансграничното 
въздействие на фракинга, при необходимост. ЕИСК счита, че действащите правила на 
ЕС са подходящи и обхващат повечето аспекти, свързани с фракинга; засега не е 
необходимо да се приема специална „директива за шистовия газ“. Прилагането на 
съществуващите правни задължения е безопасен начин за развиване на тази нова 
добивна технология. 

 
4.3 Съществува относителна ограниченост на източници на суровини в рамките на ЕС. 

Всички налични ресурси следва да се използват по най-ефикасен начин, като се взимат 
предвид рисковете за здравето и околната среда. От друга страна, нито една човешка 
дейност не е напълно безрискова и рационалното управление на риска трябва да бъде 
неразделна част от всяка човешка дейност, включително проучването и добива на 
неконвенционални въглеводороди. 

 
4.4 Високото равнище на прозрачност на всеки проект за проучване или експлоатация е от 

първостепенно значение за гарантирането на общественото приемане на новата 
технология. Прозрачността трябва да бъде задължителна още от началните етапи на 
развитието на проекта, тъй като, за да може да се направи реалистична оценка на 
запасите от ресурси и на икономическите ползи от тяхната експлоатация, е необходимо 
да се извърши проучвателно сондиране в тези области, в които има признаци за 
възможно находище на шистов газ. Трябва да се предостави щателна оценка на 
въздействието от проучването. Сигурността и устойчивостта на доставките са 
основните стълбове на енергийната политика на ЕС Тъй като обаче дисбалансът в 
системата, създаден от вятърните и слънчевите централи, все още не може да бъде 
компенсиран, без да се правят компромиси с други цели, като например 
декарбонизация или повишена ефективност, неконвенционалният газ изглежда 
осъществим вариант за улесняване на прехода в енергетиката. 
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4.5 Също така трябва да се вземат предвид геополитическите съображения, особено в 
светлината на последните събития в Украйна, които настъпиха след публикуването на 
съобщението и препоръките. Те са свързани със сигурността на енергийните доставки в 
случай на продължаващи напрежения в съседни на ЕС държави или търговска война с 
Русия. Но също така са свързани с развитието на събитията в други части на света и 
постепенното намаляване на влиянието на ЕС сред големите търговски блокове. 

 
4.6 ЕИСК признава, че технологията за добив на неконвенционални въглеводороди е 

постигнала напредък през последните години. Основните опасения за околната среда и 
сигурността бяха успешно разгледани по надежден начин и рисковете в ключови 
области като опазването на околната среда намаляват. Въпреки това опасността от 
замърсяване на водата в частност трябва да бъде наблюдавана отблизо; трябва да се 
обърне специално внимание на районите с недостиг на вода. ЕИСК препоръчва 
документите на Комисията да бъдат преразгледани при първа възможност, за да се 
включат следните предложения. 

 
4.7 При оценката на проекти за добивна дейност ползите за местните общности 

(инфраструктура, работни места, данъци, лицензионни възнаграждения и др.) следва да 
бъдат подробно представени. Много е важно — и е добра практика — приходите от 
лицензионни възнаграждения и акцизи да се споделят с местните бюджети по 
прозрачен и предвидим начин, за предпочитане чрез използване на формула, която да 
подлежи на обществен контрол, за да се обезщетят общностите за всички отрицателни 
последици, причинени от добива и да се намали противопоставянето им на такива 
проекти. ЕИСК препоръчва този въпрос да бъде включен в препоръките на Комисията. 

 
4.8 Ползите по отношение на опазването на климата също би трябвало да бъдат подробно 

изложени: емисиите от горивните процеси ще бъдат приблизително половината от тези, 
произтичащи от въглища. При проучването на този въпрос трябва да се има предвид 
въздействието на изтичанията на газ от кладенец с горелка, които в някои части на 
света са доста високи, но които практически не се разкриват. Неофициално експертите 
приемат, че изтичанията на газ в зле управляваните газови находища достигат до 12-
13  %, а добрите оперативни стандарти поддържат тези течове под 3 %! 

 
4.9 Геоложките и сеизмичните рискове трябва да бъдат внимателно оценени в специфични 

басейни, но в съобщението трябва да се посочи, че процесът на фракинг се извършва в 
много по-дълбоки кладенци от конвенционалния добив, много под водоносните 
пластове в случай на шистов газ. От друга страна, познанията следва да продължават да 
бъдат развивани по отношение на средно- и дългосрочните рискове, произтичащи от 
огромния мащаб на операциите, свързани с новите технологии. 
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4.10 Комисията също може да посочи, че потреблението на вода от кладенец е сравнително 
ниско — и голяма част от тази вода се връща на повърхността, за да бъде повторно 
използвана или обработена правилно. Използваните химикали са предмет на 
регламента REACH в ЕС и изтичанията на газ трябва да бъдат правилно управлявани, 
както и горенето на факелен газ. Освен това използването на земята, пропорционално 
на плътността на мощността на други газови находища, е много по-малко от това на 
съоръженията за фотоволтаична и вятърна енергия и биомаса. В момента този феномен 
е сериозно подценяван от поддръжниците на всички видове възобновяеми енергийни 
източници, въпреки че често играе роля при вземането на решения относно 
осъществимостта на първични източници на енергия. 

 
Брюксел, 4 юни 2014 г. 
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