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Писмена декларация относно проучването на шистови газови и петролни 

находища 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 123 своя правилник, 

A. като има предвид, че с оглед на проблемите, свързани с изчерпването на енергията 

от изкопаемите горива и енергийната сигурност, някои държави-членки са издали 

разрешение за проучване на шистови газови и петролни находища, 

 

Б. като има предвид, че използваният метод за проучване на шистов газ и петрол е 

хидравличното разбиване, което се състои в сондиране и вкарване на вода, пясък и 

химически продукти под налягане, за да се разбие скалата и да се освободят 

въглеводородите,  

 

В. като има предвид, че според Агенцията за защита на околната среда и някои учени 

този метод на извличане води до неизмеримо и необратимо разрушаване на околната 

среда; че в докладите на Агенцията за защита на околната среда се посочва висока 

степен на замърсяване на подземните водни пластове, силно замърсяване на въздуха 

и необичайна сеизмична активност,  

 

Г. като има предвид, че по отношение на здравето положението също е тревожно; че 

използването на канцерогенни, алергенни и токсични химически продукти е 

предизвикало взрив на някои заболявания в близост до добивните обекти, 

 

1. приканва за незабавно прилагане на европейски мораториум върху проучването и 

експлоатацията на шистов газ и петрол в съответствие с принципа на 

предотвратяване; 

 

2. призовава държавите-членки да прекратят издаването на разрешения за проучване и 

да извършат проучвания за оценка на въздействието върху здравето и околната 

среда; 

 

3. приканва Европейската комисия да извърши проверка относно опасностите на 

метода на извличане и проучване за оценка на въздействието върху климата на 

значителното освобождаване на въглеводороди в атмосферата. 

 

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 

списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, на Комисията и на държавите-

членки.  

 

 


