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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai
(2011/2308(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų1,

– atsižvelgdamas į 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 92/91/EEB dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų 
iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (Direktyva dėl kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo) ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/92/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo5,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)6,

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)7,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti) (Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą arba DAAA)8,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (Vandens 
pagrindų direktyva)9,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo 

                                               
1 OL L 164, 1994 6 30, p. 3.
2 OL L 348, 1992 11 28, p. 9.
3 OL L 102, 2006 4 11, p. 15.
4 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
5 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
6 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
7 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
8 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
9 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
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(Požeminio vandens direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (REACH reglamentas)2,

– atsižvelgdamas į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (Biocidinių produktų direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso II direktyva)4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl naftos ir dujų žvalgymo 
atviroje jūroje saugos problemų5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Komisijos Energetikos generalinio direktorato 
parengtą ataskaitą apie netradicinius dujų išteklius Europoje6,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 26 d. Komisijos Aplinkos generalinio direktorato 
perduotą pranešimą Europos Parlamento nariams dėl skalūnų dujų projektams taikomos 
ES aplinkos teisinės sistemos,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetikos veiksmų 
planas iki 2050 m.“ (COM(2011) 0885),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11, 191 ir 194 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi dėl naujausios technologijų pažangos tam tikrose pasaulio vietose jau pradėta 
sparti, komercinė netradicinio iškastinio kuro (angl. UFF) rūšių gavyba, kuri smarkiai 
prisidėjo prie didesnio energetinio saugumo, sustiprino visą ekonomiką ir padidino 
užimtumą, konkurencingumą ir gebėjimą kurti inovacijas;

B. kadangi Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. nustatyta, kad dujos, kurios padės 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, bus labai svarbios pertvarkant energetikos sistemą; 

                                               
1 OL L 372, 2006 12 27, p. 12.
2 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
3 OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
4 OL L 10, 1997 14 1, p. 13.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008, 1 serija, galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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kadangi Komisija pažymi, kad skalūnų dujos ir kitos netradicinio iškastinio kuro rūšys 
taps labai svarbiu nauju tiekimo šaltiniu Europoje ir kaimyninėse šalyse;

C. kadangi netradiciniam kurui išgauti daug dešimtmečių naudojamos dvi pagrindinės 
technologijos – horizontalus gręžimas ir hidraulinis ardymas;

D. kadangi svarbi analizė tebevykdoma ir vis didėja poreikis atlikti papildomus ir nuolatinius 
mokslinius tyrimus ; kadangi kokybiškiems moksliniams tyrimams, sustiprinantiems 
tinkamą reguliavimą, užtikrinti labai svarbu turėti skaidrius duomenis, imti mėginius ir 
atlikti bandymus;

E. kadangi bet kokios rūšies iškastinio kuro ir mineralinių išteklių gavyba yra neišvengiamai 
susijusi su aplinkai keliamu pavojumi; kadangi labai svarbu, kad ateityje, plėtojant bet 
kokių išteklių gavybą Europoje, būtų laikomasi atsargumo principo siekiant kuo labiau 
sumažinti tokį pavojų ir tai turi būti atliekama vykdant nuolatinius mokslinius tyrimus, 
užtikrinant tinkamą valdymą, reguliavimą ir stebėseną visuose žvalgymo ir eksploatavimo 
proceso etapuose;

Bendroji sistema: reguliavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir bendradarbiavimas

1. pabrėžia, kad nepaisant valstybių narių išskirtinės teisės eksploatuoti savo energijos 
išteklius, plėtojant netradicinio iškastinio kuro gavybą turėtų būti užtikrinamos sąžiningos 
ir vienodos veiklos sąlygos visoje Sąjungoje ir visapusiškai laikomasi susijusių ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų;

2. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog plačioji visuomenė dar nėra pakankamai gerai 
susipažinusi su netradiciniu iškastiniu kuru, remiantis Europos reguliavimo sistema turėtų 
būti atliktas išsamus vertinimas ir prireikus imamasi tobulinimo priemonių;

3. pabrėžia, kad dauguma ekspertų savo nuomonėse nurodo, jog dėl netradicinio iškastinio 
kuro gavybos kylantis neišvengiamas pavojus, kuris taip pat yra būdingas tradicinio 
iškastinio kuro gavybai, galėtų būti suvaldytas taikant prevencines priemones, įskaitant 
tinkamą planavimą, bandymus, naujų technologijų naudojimą, gerąją patirtį ir nuolatinį 
duomenų rinkimą, stebėseną ir ataskaitų teikimą;

4. teigiamai vertina Komisijos atliktą preliminarų ES aplinkos teisinės sistemos, taikomos 
netradiciniam iškastiniam kurui, vertinimą; primygtinai ragina Komisiją panaudoti savo 
įgaliojimus, susijusius su pagrindinių ES aplinkos teisės aktų tinkamu perkėlimu ir 
taikymu visose valstybėse narėse;

5. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir kompetentingomis 
reguliavimo institucijomis užtikrinti nuolatinę pokyčių šioje srityje stebėseną ir imtis 
būtinų veiksmų persvarstant ES aplinkos teisės aktus;

6. pabrėžia, kad tinkamas netradicinio iškastinio kuro žvalgymo ir gavybos reguliavimas 
visiškai priklauso nuo susijusių nacionalinės valdžios institucijų kompetencijos ir išteklių; 
todėl ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų darbuotojų mokymą bei tarptautinių mainų programų įgyvendinimą ir sukurti 
koordinavimo platformą, skirtą įvairių kompetentingų valdžios institucijų pareigų, 
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susijusių su netradiciniu iškastiniu kuru, vykdymui prižiūrėti;

7. atkreipia dėmesį į gerą reputaciją turinčių institucijų, visų pirma Tarptautinė energijos 
agentūros (angl. IEA), darbo, kurio jos ėmėsi siekdamos parengti geriausios turimos 
technologijos (angl. BAT) informacinį dokumentą dėl hidraulinio ardymo, svarbą; ragina 
Komisiją šiuo tikslu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, IEA ir įmonių asociacijomis;

8. ragina nacionalinės valdžios institucijas persvarstyti galiojančias valstybės nustatytas 
gręžinių, skirtų tradiciniam iškastiniam kurui, konstravimo taisykles ir atnaujinti minėtas 
nuostatas atsižvelgiant į netradicinio iškastinio kuro gavybos ypatumus;

9. pripažįsta, kad pramonės sektoriui tenka pagrindinė atsakomybė reaguojant į nelaimingus 
atsitikimus; teigiamai vertina įmonių padarytą pažangą nustatant aukštus aplinkos ir 
saugos standartus; pabrėžia, kad, parengtiems specialistams atliekant reguliarius 
patikrinimus, svarbu stebėti, kaip įmonėse laikomasi teisės aktų reikalavimų;

10. ragina Komisiją sudaryti sąlygas finansuoti mokslinių tyrimų projektus, susijusius su 
aplinkai mažiau kenksmingomis netradicinio iškastinio kuro technologijomis, panaudojant 
ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų, pvz., programos „Horizontas 
2020“ ir Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET), lėšas; primygtinai 
ragina ES įsteigtas įmones ir akademines institucijas kurti susijusias bendradarbiavimu 
pagrįstas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kurios padėtų užtikrinti 
didesnę žvalgymo ir gamybos operacijų saugą;

Su aplinka susiję hidraulinio ardymo aspektai

11. pripažįsta, kad nuo kiekviename atskirame regione esančių uolienų rūšių priklauso 
gavybos projektas ir metodas; ragina nustatyti privalomą išankstinio leidimo išdavimo 
tvarką, kuri būtų taikoma prieš pradedant atlikti geologinę giluminių ir paviršiaus skalūnų 
sluoksnių analizę, įskaitant ataskaitas apie visą ankstesnę arba vykdomą kasybą regione;

12. pripažįsta, kad hidraulinio ardymo metu naudojami pakankamai dideli vandens kiekiai; 
tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šie kiekiai nėra tokie dideli, palyginti su kitose pramonės 
srityse naudojamais vandens kiekiais; atkreipia dėmesį į poreikį iš anksto parengti 
vandens tiekimo planus, atsižvelgiant į vietos hidrologinę padėtį;

13. mano, kad atsižvelgiant į gylį (daugiau nei 3 km), kuriame vyksta hidraulinis ardymas, 
pagrindinė su požeminio vandens tarša susijusi problema yra gręžinio vientisumas ir 
vamzdžių tiesimo bei sutvirtinimo kokybė;

14. pabrėžia, kad veiksmingai prevencijai užtikrinti būtina nuosekliai stebėti, ar griežtai 
laikomasi nustatytų aukščiausių gręžinio kanalo konstravimo standartų ir praktikos; 
pabrėžia, kad įmonės ir kompetentingos valdžios institucijos turėtų užtikrinti reguliarią 
gręžinių vamzdžių tiesimo ir sutvirtinimo vientisumo kokybės kontrolę;

15. rekomenduoja, kad veiklos vykdytojai, reguliavimo institucijos ir avarinės tarnybos kartu 
parengtų tipinius avarijos likvidavimo planus ir sukurtų specializuotas avarinio reagavimo 
komandas;
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16. mano, kad vietoje esanti apytakinė vandens perdirbimo sistema, kurioje naudojami iš 
plieno pagaminti saugojimo rezervuarai, yra aplinkos požiūriu patikimiausia grįžtančio 
vandens valdymo priemonė, padedanti kuo labiau sumažinti vandens kiekius, galimo 
išsiliejimo į paviršių atvejus ir su nuotekų perdavimu susijusias išlaidas, eismą ir žalą 
keliams;

17. ragina, kad veiklos vykdytojai, bendradarbiaudami su kompetentingomis valdžios 
institucijomis, griežtai laikytųsi galiojančių nuotekų valymo standartų ir privalomų 
vandentvarkos planų;

18. mano, kad turėtų būti nustatyta privalomas įpareigojimas paskelbti ardymo skysčio 
cheminę sudėtį; tvirtina, kad iš veiklos vykdytojų turėtų būti reikalaujama kuo didesnio 
skaidrumo ir atskleisti visą informaciją;

19. pažymi, kad kelių aukštų gręžinio gręžimo aikštelės padeda sumažinti naudojamos žemės 
plotą ir mažiau darko kraštovaizdį;

Visuomenės dalyvavimas ir vietos sąlygos

20. pripažįsta, kad gręžimas galėtų laikinai pabloginti gyvenimo sąlygas ir todėl ragina 
pirmiausia įmones imtis visų būtinų priemonių, kad būtų kuo labiau sumažinti neigiami 
tokios veiklos padariniai;

21. mano, kad visuomenės dalyvavimas turėtų būti užtikrintas įgyvendinant tinkamas 
visuomenės informavimo kampanijas, kurios būtų rengiamos prieš pradedant žvalgymo 
etapą, ir konsultuojantis su visuomene prieš pradedant eksploatavimo etapą; ragina 
aktyviau bendrauti su visuomene ir ją geriau informuoti apie veiklą, susijusią su 
netradiciniu iškastiniu kuru, siekiant užtikrinti visuomenės supratimą, pritarimą ir 
pasitikėjimą šios veiklos reguliavimu;

22. šiuo atžvilgiu teigiamai vertina 2012 m. ES biudžete tokiam dialogui su visuomene 
numatytus asignavimus ir ragina valstybes nares pasinaudoti šiomis lėšomis siekiant 
užtikrinti, kad vietovėse, kuriose gali būti vystoma netradicinio iškastinio kuro gavyba, 
gyvenantys piliečiai būtų geriau informuojami;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dujos bus svarbus energijos šaltinis bent jau iki 2030 ar 2035 m., kai naudojant esamas 
technologijas bus pertvarkyta energetikos sistema ir sumažintas išmetamų teršalų kiekis. Gali būti, 
kad skalūnų dujos ir kiti netradiciniai dujų ištekliai bus svarbūs nauji tiekimo šaltiniai Europoje ir 
kaimyninėse šalyse. Tai nurodyta Komisijos Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. (Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“, COM(2011) 0885).

Minėtame dokumente Komisija pripažino, kad tradicinių dujų gamyba mažėja. Į Europą turės būti 
importuojama daug dujų, tačiau kartu gamtinės dujos išgaunamos pačioje Europoje, be to, galbūt 
bus pradėti naudoti ir vietos skalūnų dujų ištekliai, o vidaus rinkos integracija gali padėti sumažinti 
ES priklausomybės nuo dujų importo problemą.

Pastaraisiais metais „netradicinių" angliavandenilių, visų pirma ne tik skalūnų dujų, bet ir skalūnų 
alyvos, gavyba sukėlė precedento neturinčius ir radikalius pokyčius pasaulinėse energijos rinkose. 
Visų pirma skalūnų dujų kiekis JAV dujų rinkoje nuo 1,4 proc. 2000 m. padidėjo iki 17 proc. 
2011 m. Pasaulinės dujų kainos ir prekybos modeliai iš esmės keičiasi ir tai sukelia akivaizdžius 
padarinius ES.

„Skalūnų dujų revoliucija“ palyginti greitai plinta visame pasaulyje. Remiantis kai kuriais 
apskaičiavimais, bendras ES esančių skalūnų dujų rezervas viršija 56 tūkst. mlrd. m3, iš kurių apie 
14 tūkst. mlrd. m3 gali būti techniškai atkuriami. Pavyzdžiui, Norvegijoje tradicinių dujų rezervas 
yra 2,215 mlrd. m3, o metinė produkcija yra apie 104 mlrd. kubinių metrų, o ES per metus 
suvartoja 522 mlrd. m3 vietos dujų ir tradicinių importuotų dujų.

Nors dar per anksti daryti išvadas dėl to, ar ES būtų galima taupiai išgauti didelius kiekius, kelios 
valstybės narės suteikė leidimus skalūnų dujoms žvalgyti ir rengiasi jas išgauti, jeigu tai bus 
įmanoma.

Be tradicinių vertikalaus gręžimo ir šiuolaikinių kompiuterizuotų žvalgymo metodų, dvi pažangios 
technologijos yra labai svarbios tvariai skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gamybai, horizontaliam 
gręžimui ir hidrauliniam ardymui užtikrinti. Horizontalus gręžimas apima vertikalių gręžinių, kurių 
gylis paprastai yra daugiau nei du kilometrai, gręžimą, tuomet daromi horizontalūs plėtiniai išilgai 
geologinių formacijų ir šie plėtiniai gali būtų trijų arba daugiau kilometrų pločio.

Hidraulinis ardymas labai priklauso nuo metų laiko ir išbandytų technologijų, kurios nuo 1947 m. 
naudojamos daugiau nei 1,2 mln. gręžinių, daugiausia Kanadoje ir JAV ir 30 metų Europoje (t. y. 
Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje), taip pat yra 
naudojamos tradicinei angliavandenilio gavybai ES, be to, šios technologijos yra naudojamos arba 
jas planuojama naudoti itin plačiu mastu daugumoje šalių visame pasaulyje, įskaitant Argentiną, 
Kiniją, Ukrainą ir Indiją.

Be šių aplinkybių, svarbu stebėti visame pasaulyje galiojančias reguliavimo sistemas ir taikomą 
praktiką ir pripažinti bei spręsti problemas, susijusias su skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gamybos 
poveikiu aplinkai. Tai yra problemos, susijusios su dideliais naudojamo vandens kiekiais, galima 
požeminiuose sluoksniuose esančio vandens, visų pirma geriamojo vandens, chemine tarša, 
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nuotekų valymu ir paviršiniam vandeniui kylančiu pavojumi, gręžimo atliekų saugojimu, specifiniu 
poveikiu vietovei, seisminiu poveikiu ir galimu šiltnamio efektą sukeliančių teršalų išmetimu.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jokie oficialūs arba kiti gerą reputaciją turintys šaltiniai nepranešė 
apie kokius nors sisteminius ryšius tarp skalūnų dujų arba skalūnų alyvos gavybos ir žmogaus arba 
gyvūnų sveikatos. Jokie oficialūs arba kiti gerą reputaciją turintys šaltiniai visame pasaulyje 
nepranešė apie kokius nors atvejus, susijusius su geriamojo vandens tarša dėl hidraulinio ardymo.

Tačiau reikėtų pabrėžti, kad dėl bet kokios žmogaus veiklos kyla tam tikras pavojus. Reguliavimo 
tikslas turi būti kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai ir nustatyti pagrįstą pusiausvyrą atsižvelgiant 
į mokslinius, statistinius duomenis ir visapusiškai apsvarstant riziką ir naudą (taip pat susijusias 
alternatyvas). Deja, viešose diskusijose sąmoningai buvo slepiami kai kurie duomenys ir išvados 
apie visą skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybą buvo daromos remiantis hipotetiniais arba 
pavieniais incidentais.

Todėl Komisija ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų toliau tirti galimą 
poveikį aplinkai ir tai daryti remdamosi moksliniais ir statistiniais duomenimis, gaunamais iš 
valstybių narių ir gerą reputaciją turinčių šaltinių visame pasaulyje. Jie neturėtų pasikliauti tam 
tikrą ideologiją ginančia akademine bendruomene.

Komisija ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų skatinti kuo didesnį skaidrumą 
ir teikti visuomenei informaciją, pagrįstą patvirtintais moksliniais ir statistiniais duomenimis bei 
rizikos ir naudos vertinimu, kuris būtų atliktas remiantis aplinkybių ir lyginamąja analize.

Reguliavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir bendradarbiavimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 2 dalyje aiškiai nurodyta, kad valstybės 
narės turi suverenias teises pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių, išduoti licencijas ir kitus 
leidimus žvalgyti, o angliavandenilio išteklių eksploatavimas yra valstybės narės išimtinė teisė.

ES skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybą reglamentuoja tokie pat principai, kurie taikomi kitų 
išteklių gavybai, pvz., anglims, tradicinėms dujoms ir naftai, vandens ir geoterminei energijai, ir 
požeminei veiklai, kaip antai CO2 įleidimui dujoms ir naftai surinkti, dujų ir naftos rezervų 
saugojimas ir CO2 saugojimas anglies dioksido surinkimo ir saugojimo tikslais.

Komisija mano, kad netradicinio angliavandenilio projektams, kuriuose derinami ir naudojami 
pažangūs technologiniai procesai, pvz., horizontalus gręžimas ir hidraulinis ardymas, nuo jų 
planavimo iki įgyvendinimo pabaigos taikomi ES aplinkos teisės aktai, t. y. iš esmės taikomi 
36 dokumentai ir aštuonios direktyvos. Komisija patvirtino, kad galiojančiuose ES ir nacionalinės 
teisės aktuose tinkamai reguliuojami visi skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos aspektai.

Pagal taikomą Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą (Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo) ir Direktyvą dėl kasybos atliekų 
tvarkymo visuomenei suteikta teisė, kad su ja būtų konsultuojamasi. Pradėjus gavybą pagal 
susijusius ES dokumentus turi būti atlikti patikrinimai ir prireikus persvarstomi leidimai. 
Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įsipareigojusios atlikti stebėseną, o nesilaikant 
teisės aktų reikalavimų gavyba gali būti uždrausta.
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Pripažįstama, kad ES ir valstybių narių teisės aktų veiksmingumas visiškai priklauso nuo 
kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų veiksmingumo, todėl valstybės narės, 
atsižvelgdamos į būsimą skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybą, turi apsvarstyti savo reguliavimo, 
stebėsenos ir vykdymo išteklių stiprinimo galimybes.

Bet koks naujas ES teisės aktas destabilizuos dabartinį tinkamą ES ir nacionalinių sistemų tinklą, 
pakenks dabartiniam sauga pagrįstam požiūriui ir sukels spragų ir dubliavimo pavojų reguliavimo 
sistemoje. Komisija ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų stebėti 
technologinius pokyčius visame pasaulyje, kad būtų nuolat vertinamas galiojančių teisės aktų ir 
reguliavimo praktikos tinkamumas ir veiksmingumas.

Komisija, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir įmonių grupės jau dalijasi 
informacija ES ir pasauliniu lygmeniu. Didelę abipusę naudą gali atnešti didesnės pastangos dalytis 
gerąja ir reguliavimo patirtimi, įskaitant statistinę besivystančių technologijų naudojimo ir poveikio 
stebėseną.

Komisija ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų ypatingą dėmesį skirti 
patirčiai, kurią per daugybę dešimtmečių įgijo pavyzdį rodančios Šiaurės Amerikos reguliavimo 
institucijos, pvz., Britų Kolumbijos naftos ir dujų komisija ir Albertos energijos išteklių apsaugos 
valdyba. Teigiamai turi būti vertinamos tokios iniciatyvos, kaip Kanados kuro gamintojų 
asociacijos iniciatyva apibrėžti hidraulinio ardymo gerąją patirtį ir Tarptautinės energetikos 
agentūros iniciatyva apibrėžti gerąją patirtį, susijusią su skalūnų dujomis ir alyva.

Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų lyginti ataskaitas apie incidentus bei jomis 
dalytis ir tinkamai atsižvelgti į komercines paslaptis, kad būtų galima skubiai pasimokyti iš patirties 
ir padaryti išvadas. Komisija, atsižvelgdama į susijusią administracinę naštą, turėtų įvertinti įvairių 
dabartinių informacijos srautų tarp kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų veiksmingumą.

Su aplinka susiję hidraulinio ardymo aspektai

Vandens ištekliai

Vanduo yra pagrindinis ardymo procese naudojamas skystis, o didelio vandens kiekio išgavimas ir 
naudojimas galėtų pakenkti vietos ekologinei ir kiekybinei paviršiaus sluoksnių ir požeminio 
vandens sluoksnių būklei, o vandens kiekio ir srauto sumažinimas gali pakenkti vandens kokybei ir 
susijusioms ekosistemoms.

Skalūnų dujos yra vienas iš tausiausiai vandenį naudojančių energijos išteklių. Skirtingai nei 
pateikiama žiniasklaidos priemonėse, gavybai reikalingo vandens kiekiai yra minimalūs, palyginti 
su kitais reikalavimais. Remiantis patikimais skaičiavimais Jungtinei Karalystei pagaminti 
9 mlrd. m3 skalūnų dujų per metus (tai sudaro apie 10 proc. dabartinio Jungtinės Karalystės 
suvartojamo dujų kiekio) reikia 1,25–1,65 mln. m3 vandens, tai yra 0,14–0,18 proc. dabartinio 
pramonės sektoriuje sunaudojamo vandens kiekio (905 mln. m3, išskyrus elektros gamybą).

Nepaisant to, Komisija ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų stebėti būsimą 
vandens išteklių naudojimą gavybai savo valstybėse ir atsižvelgti į kitus ir alternatyvius šaltinius, 
kuriuos būtų galima panaudoti. Gamintojai turėtų toliau mažinti ardymo reikmėms naudojamo 
vandens kiekį, tęsti būdų, leidžiančių išvengti gėlo vandens naudojimo, paieškas ir kuo dažniau 
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pakartotinai naudoti vandenį. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos taikydamos 
reguliavimo praktiką turėtų ir toliau atsižvelgti į padarinius vandens išteklių prieinamumui ir 
kokybei.

Galimos pavojingos medžiagos

Būtina nagrinėti kelias ES problemas, susijusias su visais galimais angliavandenilio, ardymo 
skysčių ir kitų medžiagų nutekėjimo į vandeninguosius sluoksnius ir patekimo į atmosferą atvejais.

Hidraulinis ardymas vyksta maždaug dviejų kilometrų gylyje, todėl angliavandenilių ir ardymo 
skysčių patekimas į paviršių iš tokio gylio yra praktiškai neįmanomas. Be to, jokie oficialūs arba 
gerą reputaciją turintys šaltiniai visame pasaulyje nepranešė apie kokius nors atvejus, susijusius su 
geriamojo vandens tarša dėl hidraulinio ardymo.

Cheminėse medžiagose, kurios sudaro apie 0,5 proc. šiuo metu naudojamų ardymo skysčių, galima 
rasti namų ūkiuose naudojamų priedų, ir atskiri gamintojai ir įmonių grupės vis dažniau 
savanoriškai siūlo, o valdžios institucijos – nustatyto pareigą visiškai atskleisti ardymo skysčių 
cheminę sudėtį. Veiklos vykdytojai laipsniškai atsisako priedų, kurie gali būti pavojingi.

Nepaisant to, akivaizdu, kad veiksminga vandentvarka ir visiškas vandens išleidimas yra labai 
svarbūs aspektai, visų pirma dėl to, kad atgal sutekančiame vandenyje gali būti didelė druskų 
koncentracija. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų atidžiai stebėti, kaip 
taikomi teisės aktai tiesiant gręžinių vamzdžius ir juos tvirtinant.

Komisija turėtų pristatyti gerąją patirtį, o kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
įpareigoti pašalinti sudėtines dalis, kurios gali būti pavojingos, ir visiškai atskleisti ardymo 
reikmėms naudojamo skysčio cheminę sudėtį bei naudojamą kiekį per viešai prieinamas 
elektronines priemones.

Visuomenės dalyvavimas ir vietos sąlygos

Gavyba ilgainiui gali sukelti įvairių padarinių, pvz., dėl pradiniuose etapuose gręžimo įrangai ir 
pompoms energiją tiekiančių dyzelinių arba gamtinėmis dujomis varomų variklių, o gavybos etape 
– dėl pompų ir kompresorių. Pavyzdžiui, 8 gręžinių aikštelei reikėtų apie 4–6 tūkst. sunkvežimių 
reisų per šešių mėnesių laikotarpį iki faktinės gavybos. Įprastame mažmeninės prekybos komplekse 
per metus užsakoma 15–25 tūkst. sunkvežimių reisų. Dėl kitokio poveikio aplinkai pažymėtina, 
reikia atsižvelgti į visas aplinkybes ir palyginamus rodiklius.

Trikdžiai kuo labiau sumažinami prasidėjus gavybai, veikiančio gręžinio įranga paviršiuje užima 
keletą kvadratinių metų, o gamyba vykdoma tyliai. Skirtingai nei daugumos kitų gavybos ir 
pramonės procesų atveju, nebeveikiantys skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gręžiniai paprastai 
nepalieka jokių pėdsakų paviršiuje. Į tokius galimus trikdžius kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos turi atkreipti dėmesį vykdydamos savo reguliavimo veiklą, o ypač taikydamos 
Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą.

Visuomenės dalyvavimas turėtų būti užtikrinamas rengiant informavimo kampanijas prieš 
pradedant žvalgymo etapą ir konsultuojantis su visuomene ankstyvuose eksploatavimo etapuose. 
Būtina aktyviau bendrauti su visuomene ir geriau ją informuoti apie netradicinio iškastinio kuro 
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gavybą, kad visuomenei būtų leista suprasti, priimti šią veiklą ir ja pasitikėti. Svarbu pabrėžti, kad 
netradicinio iškastinio kuro gavyba taip pat gali sudaryti puikias sąlygas ekonomikai stiprinti, 
užimtumui didinti ir plėtrai tam tikruose ES regionuose.


