
 

Amendamentul 1 

 

PERSPECTIVA AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI 

REGIONALE PRIVIND PETROLUL ŞI GAZELE DE 

ŞIST SAU DIN ALTE FORMAŢIUNI COMPACTE 

(HIDROCARBURI NECONVENȚIONALE) 

 

ENVE-V-034 

 

 

Articolul nr. 36 
 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

solicită publicarea cantității de fluid de fracturare 

nerecuperat de la fiecare punct de exploatare 

și a compoziției sale; 

solicită publicarea cantității de fluid de fracturare 

nerecuperat de la fiecare punct de exploatare 

și a compoziției sale; respectiv, prin 

cunoașterea compoziției solului și 

compoziției mineralogice a rocilor, impactul 

probabil sau exact asupra faunei și apei din 

sol. 

  

 

 

Expunere de motive: Prin extracția neconvențională a hidrocarburilor, anumită cantitate a 

lichidului de fracturare, nu poate fi recuperată, mai ales în cazul scurgerii. Apa uzată 

reprezintă un risc serios pentru fauna și pentru apa din sol. Cunoașterea volumului aditivilor 

dăunători și a conținutului lichidului, ar ajuta foarte mult activitatea grupurilor de acțiune 

pentru situații de urgență și reabilitarea zonei afectate. 

 

 

 

 

  



 

 

Amendamentul 2 

 

PERSPECTIVA AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI 

REGIONALE PRIVIND PETROLUL ŞI GAZELE DE 

ŞIST SAU DIN ALTE FORMAŢIUNI COMPACTE 

(HIDROCARBURI NECONVENȚIONALE) 

 

ENVE-V-034 

 

 

După articolul nr. 47 
 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 Propune  familiarizarea populației cu activitățile 

care fac referire la hidrocarburile 

neconvenționale, propune înființarea unui grup 

local și non-local, care, prin cunoașterea 

mediului local și caracteristicilor economice, să 

ofere o viziune obiectivă asupra tuturor etapelor 

de exploatare, contribuția la beneficiile 

economice și totodată la riscurile de mediu și 

cele sociale. 

 

Expunere de motive: Populația locală este implicată în toate etapele exploatării, deci este esențială 

cunoașterea poziției acesteia cu privire la această situație. Cu toate acestea pentru ca populația să poată 

deveni capabilă să-și exprime punctul de vedere, este importantă obținerea de informații referitoare la  

procedura, riscurile, beneficii de la profesioniștii care au cunoștințe despre condițiile locale. 

 

 

 

  



  

Amendamentul 3 

 

PERSPECTIVA AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI 

REGIONALE PRIVIND PETROLUL ŞI GAZELE DE 

ŞIST SAU DIN ALTE FORMAŢIUNI COMPACTE 

(HIDROCARBURI NECONVENȚIONALE) 

 

ENVE-V-034 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

După articolul nr. 53 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 

 

Notează că presiunea exercitată asupra 

administrațiilor locale cu bugete mici, interesele 

economice, obținerea unei independențe 

energetice parțiale, umbresc analiza riscurilor 

sociale, cauzând procese ireversibile. 

 

 

 

Expunere de motive : Numeroase autorități locale își efectuează atribuțiile într-un buget destul de 

restrâns, astfel sunt provocate dificultăți în funcționarea lor. O autoritate locală în aceste condiții de 

funcționare, probabil va considera mai important oportunitățile economice oferite de exploatarea 

hidrocarburilor neconvenționale, în detrimentul riscurilor sociale pe care aceste exploatări le-ar putea 

avea în regiune. Pe viitor aceasta va conduce la confruntarea autorităților locale cu probleme sociale 

grave. 

 

 

 

 


