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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz vidi
(2011/2308(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par 
noteikumiem attiecībā uz atļauju piešķiršanu un izmantošanu ogļūdeņražu meklēšanai, 
izpētei un ieguvei1,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 3. novembra Direktīvu 92/91/EEK par minimālajām 
prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā 
minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/21/EK 
par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (Rūpniecības atkritumu direktīva) un 
par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu5,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību („Dzīvotņu direktīva”)6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC direktīva)7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/35/EK 
par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 
(Direktīva par atbildību vides jomā jeb ELD)8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā (Ūdens pamatdirektīva)9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
                                               
1 OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.
2 OV L 348, 28.11.1992., 9. lpp.
3 OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.
4 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
5 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
6 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
7 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
8 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
9 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos 
(Gruntsūdeņu direktīva)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvas 91/155/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EK un 2000/21/EK (REACH regula)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK 
par biocīdo produktu laišanu tirgū (Biocīdo produktu direktīva)3,

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas 
(Seveso II direktīva)4,

– ņemot vērā tā 2011. gada 13. septembra rezolūciju par drošības problēmu risināšanu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām atklātā jūrā5,

– ņemot vērā Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta pasūtīto 2011. gada 8. novembra 
ziņojumu par netradicionālo gāzi Eiropā6,

– ņemot vērā Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 2012. gada 26. janvāra pārsūtīšanas 
ziņojumu Eiropas Parlamenta deputātiem par ES tiesisko regulējumu vides jomā, kas 
piemērojams ar slānekļa gāzi saistītiem projektiem,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Enerģētikas ceļvedis 2050” 
(COM(2011)0885),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 11., 191. un 194. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā jaunākie tehnoloģiskie uzlabojumi vairākās pasaules daļās jau ir aktivizējuši strauju 
komerciāla mēroga netradicionālā fosilā kurināmā ieguvi, ievērojami uzlabojot 
energodrošību, nostiprinot vispārējo ekonomiku un palielinot nodarbinātību, 
konkurētspēju un inovācijas spēju;

                                               
1 OV L 372, 27.12.2006., 12. lpp.
2 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
3 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.
4 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 1. daļa, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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B. tā kā „Enerģētikas ceļvedī 2050” ir norādīts, ka gāze būs kritiski svarīgs resurss enerģijas 
sistēmas pārveidošanā, palīdzot samazināt emisiju daudzumu; tā kā Komisija norāda, ka
slānekļa gāze un citi netradicionālā fosilā kurināmā veidi kļūs par ļoti svarīgiem jauniem 
apgādes avotiem Eiropā un ārpus tās robežām;

C. tā kā divas galvenās metodes, ko izmanto netradicionālā fosilā kurināmā potenciāla 
izmantošanai, proti, horizontālā urbšana un hidrauliskā sašķelšana, tiek izmantotas jau 
gadu desmitiem ilgi;

D. tā kā vēl joprojām tiek veikta svarīga analīze un pieaug vajadzība pēc turpmākas un 
pastāvīgas izpētes; tā kā datu pieejamībai un pārredzamībai, paraugu ieguvei un testiem ir 
īpaša nozīme kvalitatīvas izpētes veikšanā, kuru pamato pienācīgs regulējums;

E. tā kā visi fosilā kurināmā un minerālu ieguves veidi ir saistīti ar iespējamiem vides 
riskiem; tā kā visiem turpmākajiem resursu apguves pasākumiem ir svarīgi piemērot 
piesardzības principu, lai ar pastāvīgas izpētes, pienācīgas pārvaldības, regulējuma un 
pārraudzības palīdzību visos izpētes un resursu izmantošanas procesa posmos samazinātu 
šādus riskus,

Vispārējs regulējums — regulējums, īstenošana, pārraudzība un sadarbība

1. uzsver, ka, lai gan dalībvalstīm ir ekskluzīvas pilnvaras izmantot savus enerģijas resursus, 
visos netradicionālā fosilā kurināmā apguves gadījumos būtu jānodrošina godīgi un 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi visā Savienībā, nodrošinot pilnīgu atbilstību attiecīgajiem 
ES vides aizsardzības tiesību aktiem;

2. uzskata, ka, ņemot vērā faktu, ka netradicionālais fosilais kurināmais vispārējai 
sabiedrībai ir salīdzinoši jauna parādība, būtu jāveic vispusīgs novērtējums, pamatojoties 
uz Eiropas tiesisko regulējumu, un vajadzības gadījumā jāīsteno pilnveidošanas pasākumi;

3. uzsver, ka dominējošie ekspertu viedokļi liecina, ka netradicionālā fosilā kurināmā 
ieguvei raksturīgos riskus, kas attiecas arī uz tradicionālā fosilā kurināmā ieguvi, varētu 
ierobežot, veicot preventīvus pasākumus, tostarp pienācīgu plānošanu, testēšanu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, paraugprakses un pastāvīgu datu apkopošanu, pārraudzību un 
ziņošanu;

4. atzinīgi vērtē Komisijas sākotnējo novērtējumu par netradicionālajam fosilajam 
kurināmajam piemērojamo ES tiesisko regulējumu vides jomā; mudina Komisiju izmantot 
tās pilnvaras attiecībā uz svarīgāko ES vides tiesību aktu transponēšanu un ieviešanu visās 
dalībvalstīs;

5. aicina Komisiju, sadarbojoties ar dalībvalstīm un atbildīgajām regulatīvajām iestādēm, 
ieviest pastāvīgu notikumu pārraudzību šajā jomā un veikt vajadzīgos pasākumus ES 
vides tiesību aktu pārskatīšanas laikā;

6. uzsver, ka pienācīga netradicionālā fosilā kurināmā izpētes un ieguves reglamentācija galu 
galā ir atkarīga no attiecīgo valsts iestāžu kompetences un resursiem; tāpēc aicina 
dalībvalstis nodrošināt atbildīgo valsts iestāžu darbiniekiem pienācīgas mācības un 
starptautiskas apmaiņas programmas un izveidot koordinēšanas platformu, lai pārraudzītu 
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dažādo atbildīgo iestāžu pienākumus netradicionālā fosilā kurināmā jomā;

7. uzsver uzticamu iestāžu, jo īpaši Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (SEA), darba 
nozīmi, lai sagatavotu visaptverošu „labāko pieejamo metožu” atsauces dokumentu par 
hidraulisko sašķelšanu; aicina Komisiju šajā nolūkā sadarboties ar dalībvalstīm, SEA un 
rūpniecības asociācijām;

8. aicina valsts iestādes pārskatīt spēkā esošos valsts noteikumus par urbumu izbūvi 
tradicionālā fosilā kurināmā ieguvei un atjaunināt šos noteikumus, iekļaujot konkrētas 
norādes par netradicionālā fosilā kurināmā iegūšanu;

9. atzīst, ka nozare uzņemas galveno atbildību par reaģēšanu negadījumos; atzinīgi vērtē 
nozarē panākto progresu, nosakot augstus vides aizsardzības un drošības standartus; 
uzsver nozares atbilstības pārraudzības nozīmi, mācītiem speciālistiem regulāri veicot 
pārbaudes;

10. aicina Komisiju ES pētniecības un izstrādes programmu, piemēram „Apvārsnis 2020” un 
„Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns” (SET), ietvaros radīt iespējas pētniecības 
projektu finansēšanai ekoloģiski uzlabojošu netradicionālo fosilo kurināmo tehnoloģiju 
jomā; mudina ES uzņēmumus un akadēmiskās iestādes izstrādāt atbilstošas pētniecības un 
izstrādes sadarbības programmas, kas nodrošinātu lielāku izpētes un ieguves darbību 
drošību;

Ar vidi saistītie hidrauliskās sašķelšanas aspekti

11. atzīst, ka ieguves metodi un modeli nosaka katrā konkrētajā reģionā sastopamie iežu veidi; 
aicina noteikt obligātu iepriekšējas atļaujas procedūru pirms paredzamās slānekļa ieguves 
vietas dziļas un seklas ģeoloģiskās analīzes veikšanas, tostarp ziņojumu sniegšanu par 
visām agrāk un pašlaik veiktajām ieguves darbībām reģionā; 

12. atzīst, ka hidrauliskajā sašķelšanā izmanto salīdzinoši lielu ūdens daudzumu; tomēr 
norāda, ka salīdzinājumā ar vajadzībām citu rūpniecības pasākumu veikšanai šādi apjomi 
nav tik ievērojami; uzsver vajadzību pēc iepriekš sagatavotiem ūdens apgādes plāniem, 
kuru pamatā ir vietējā hidroloģija;

13. uzskata, ka, ņemot vērā dziļumu (vairāk nekā 3 km), kurā veic hidraulisko sašķelšanu, 
galvenās bažas attiecībā uz gruntsūdeņu piesārņojumu ir saistītas ar urbumu integritāti, kā 
arī stiprinājumu un cementējuma kvalitāti;

14. uzsver, ka efektīvas novēršanas nodrošināšanai ir pastāvīgi jāuzrauga stingra atbilstība 
noteiktajiem augstākajiem standartiem un darbības urbumu konstrukcijās; uzsver, ka gan 
nozares pārstāvjiem, gan atbildīgajām iestādēm būtu jānodrošina regulāra stiprinājumu un 
cementējuma integritātes kontrole;

15. iesaka uzņēmumiem, regulatoriem un avārijas dienestiem sagatavot standartizētus 
operatīvās rīcības plānus un izveidot specializētas operatīvās rīcības grupas;

16. uzskata, ka slēgta cikla ūdens otrreizēja izmantošana uz vietas, izmantojot tērauda 
glabāšanas tvertnes, nodrošina ekoloģiski drošāko atpakaļējas plūsmas ūdens attīrīšanas 
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veidu, samazinot ūdens apjomu, virszemes noplūdes iespējas un ar ūdens attīrīšanas 
transportu saistīto kaitējumu izmaksu/satiksmes/ceļu jomā;

17. aicina nodrošināt, lai uzņēmumi sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm strikti ievērotu spēkā 
esošos notekūdens attīrīšanas standartus un obligātos ūdens apsaimniekošanas plānus;

18. uzskata, ka ziņošanai par sašķelšanas šķidruma ķīmisko sastāvu būtu jābūt obligātai; 
uzskata, ka uzņēmumiem būtu jānosaka prasība nodrošināt pilnīgu pārredzamību un 
informācijas pieejamību;

19. norāda, ka vairāku horizontālu urbumu veikšana no vienas platformas ierobežo zemes 
izmantojumu un traucējumu radīšanu vidē;

Sabiedrības līdzdalība un vietējie apstākļi

20. atzīst, ka urbšanas darbības īslaicīgi varētu pasliktināt dzīves apstākļus, tāpēc aicina, jo 
īpaši nozares pārstāvjus, veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai samazinātu šādu darbību 
kaitīgo ietekmi;

21. uzskata, ka iedzīvotāju līdzdalība pirms izpētes būtu jānodrošina, īstenojot atbilstošas 
sabiedrības informēšanas kampaņas, un pirms ieguves posmiem — ar sabiedriskās 
apspriešanas palīdzību; aicina nodrošināt plašāku informācijas izplatīšanu un sabiedrības 
izglītošanu par netradicionālā fosilā kurināmā ieguves darbībām, lai nodrošinātu 
sabiedrības izpratni, atbalstu un uzticēšanos šo pasākumu regulēšanai;

22. saistībā ar to atzinīgi vērtē 2012. gada ES budžeta piešķīrumu šādam sabiedriskajam 
dialogam un aicina dalībvalstis izmantot šo finansējumu, lai nodrošinātu labāku to 
iedzīvotāju informētību, kuri dzīvo iespējamās netradicionālā fosilā kurināmā ieguves 
teritorijās;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Lai īstenotu enerģijas sistēmas pārveidošanu, palīdzot samazināt emisijas ar pieejamo tehnoloģiju 
palīdzību, gāze būs kritiski svarīgs resurss vismaz līdz 2030. vai 2035. gadam. Slānekļa gāze un citi 
netradicionālie gāzes resursi ir kļuvuši par potenciāliem un svarīgiem enerģijas nodrošināšanas 
avotiem Eiropā un ārpus tās robežām. Tas ir norādīts Komisijas „Enerģētikas ceļvedī 2050” 
(Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai „Enerģētikas ceļvedis 2050” COM(2011)0885).

Šajā dokumentā Komisija atzīst, ka, samazinoties tradicionālās gāzes ieguves apjomiem, Eiropai 
papildus iekšējiem dabasgāzes krājumiem un iespējamai vietējai slānekļa gāzes ieguvei būs 
jāpaļaujas uz ievērojamiem importētas gāzes apjomiem un ka slānekļa gāze papildus iekšējā tirgus 
integrācijai mazinās bažas par ES atkarību no importa.

Pēdējo gadu laikā „netradicionālo” ogļūdeņražu, jo īpaši slānekļa gāzes, kā arī slānekļa eļļas, 
ieguve ir radījusi nebijušas un krasas pārmaiņas globālajā enerģijas tirgū. Amerikas Savienotajās 
Valstīs slānekļa gāzes ieguves apjoms ir palielinājies no 1,4 % 2000. gadā līdz aptuveni 17 % 
2011. gadā. Norisinās pārmaiņas globālo gāzes cenu un tirdzniecības modeļu jomā, un tas 
acīmredzami ietekmē arī ES.

„Slānekļa gāzes revolūcija” salīdzinoši strauji izplatās visā pasaulē. Saskaņā ar vairākiem 
aprēķiniem kopējās slānekļa gāzes rezerves Eiropā pārsniedz 56 tūkstošus miljardu kubikmetru, no 
kuriem aptuveni 14 tūkstošus miljardus kubikmetru tehniski būtu iespējams atgūt.  Šos rādītājus var 
salīdzināt ar Norvēģijas tradicionālo resursu rezervēm 2,215 miljardu kubikmetru apmērā un 
ikgadējo ieguves apjomu aptuveni 104 miljonu kubikmetru apmērā, kā arī ES ikgadējo vietējās un 
ievestās tradicionālās gāzes resursu patēriņu 522 miljardu kubikmetru apmērā.

Lai gan ir pāragri spriest, vai ES no ekonomiskā viedokļa būtu iespējams iegūt ievērojamu slānekļa 
gāzes daudzumu, vairākas dalībvalstis ir atļāvušas veikt ar slānekļa gāzi saistītu izpēti un gadījumā, 
ja atklājumi nodrošinās attiecīgu iespēju, gatavojas šīs gāzes iegūšanai.

Papildus tradicionālajai vertikālajai urbšanai un modernām datorizētām izpētes metodēm slānekļa 
gāzes un slānekļa eļļas ilgtspējīgas ieguves kontekstā ir svarīgas divas progresīvas tehnoloģijas, 
proti, horizontālā urbšana un hidrauliskā sašķelšana. Horizontālā urbšana ietver vertikālus urbumus, 
kuru dziļums parasti pārsniedz divus kilometrus, un horizontālus pagarinājumus, kas seko 
ģeoloģiskiem veidojumiem līdz pat trīs vai vairāk kilometru garumā.

Hidrauliskā sašķelšana ir ļoti plaši lietota un pārbaudīta metode, kura kopš 1947. gada ir izmantota 
vairāk nekā 1,2 miljonos urbumu, galvenokārt Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs, un kuru 
30 gadus Eiropā (pēdējā laikā Vācijā, Zviedrijā, Polijā, Spānijā, Dānijā un Apvienotajā Karalistē) 
izmanto tradicionālo ogļūdeņražu ieguvē, kā arī izmanto vai ļoti plašā mērogā plāno izmantot 
dažādās valstīs visā pasaulē, tostarp Argentīnā, Ķīnā, Ukrainā un Indijā. 

Papildus šai informācijai ir svarīgi pārraudzīt pasaulē izmantotos regulatīvos režīmus un prakses, 
kā arī atzīt un novērst bažas saistībā ar slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves ietekmi uz vidi. Šīs 
bažas ir saistītas ar iespējamu liela ūdens daudzuma izmantošanu, iespējamu gruntsūdens, jo īpaši 
dzeramā ūdens, ķīmisku piesārņojumu, notekūdeņu attīrīšanu un ar virszemes ūdens resursiem 
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saistītajiem riskiem, urbšanas blakusproduktu atkritumu uzglabāšanu, ietekmi teritorijā, seismisko 
iedarbību, kā arī iespējamām sekām saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Ir svarīgi norādīt, ka neviens oficiāls vai cits uzticams avots nav apliecinājis nekādu sistemātisku 
saikni starp slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguvi un cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neviens 
oficiāls vai cits uzticams avots pasaulē nav sniedzis pierādījumus par kādu gadījumu, kad 
hidrauliskā sašķelšana būtu izraisījusi dzeramā ūdens piesārņojumu.

Tomēr jāuzsver, ka neviena cilvēka darbība nevar būt pilnīgi pasargāta no riskiem. Regulējuma 
mērķim ir jābūt ietekmes uz vidi samazināšanai un pieņemama līdzsvara nodrošināšanai, ņemot 
vērā zinātniski pamatotu informāciju un statistikas datus, kā arī pilnīgu risku un ieguvumu 
izvērtējumu (ietverot arī alternatīvas). Diemžēl sabiedriskās apspriešanas ietvaros ir notikusi 
apzināta atsevišķu datu noklusēšana, kā arī plaša hipotētisku vai atsevišķu gadījumu ekstrapolācija 
uz slānekļa gāzes vai slānekļa eļļas ieguvi kopumā.

Tādējādi Komisijai un atbildīgajām valsts iestādēm būtu jāturpina pētniecība par iespējamo ietekmi 
uz vidi, bet tā būtu jāpamato ar zinātniski pierādītu informāciju un statistikas datiem, izmantojot 
dalībvalstu sniegtās ziņas un uzticamus avotus visā pasaulē. Būtu jāizvairās no paļaušanās uz 
ideoloģisku aizspriedumu ietekmētiem akadēmiķiem.

Komisijai un atbildīgajām valsts iestādēm būtu jāveicina pēc iespējas lielāka pārredzamība un tādas 
informācijas nodrošināšana sabiedrībai, kas ir pamatota ar pierādītu zinātnisku informāciju, 
statistikas datiem un risku un ieguvumu novērtējumu, kura pamatā ir konteksts un salīdzinājumi.

Regulējums, īstenošana, pārraudzība un sadarbība

Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktā ir skaidri norādīts, ka dalībvalstīm ir 
suverēnas tiesības attiecībā uz energoavotu izvēli, un licenču un citu atļauju izsniegšana 
ogļūdeņražu resursu izpētei un ieguvei ietilpst dalībvalsts prerogatīvās.

ES slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguvi regulē tie paši principi, kas attiecas uz citu kurināmā 
veidu ieguvi, piemēram, ogļu, tradicionālās gāzes un eļļas, ūdens un ģeotermiskās enerģijas ieguvi, 
kā arī uz citām pazemē veiktām darbībām, piemēram, CO2 iesūknēšanu gāzes un eļļas 
reģenerācijai, gāzes un eļļas rezervju uzglabāšanu un CO2 uzglabāšanu oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas nolūkiem.

Komisija uzskata, ka uz netradicionālo ogļūdeņražu projektiem, kas ietver progresīvu tehnoloģisko 
procesu, piemēram, horizontālās urbšanas un hidrauliskās sašķelšanas, kombinētu izmantošanu, 
sākot ar to plānošanu, līdz projektu pārtraukšanai attiecas ES vides tiesību akti — ir piemērojami 
36 instrumenti, un uz šo jomu attiecas astoņas direktīvas. Komisija ir apstiprinājusi, ka spēkā esošie 
ES un valsts tiesību akti apmierinoši reglamentē visus slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves 
aspektus.

Saskaņā ar IVN direktīvu (Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu) un ieguves rūpniecības atkritumu direktīvām sabiedrībai ir tiesības uz sava 
viedokļa uzklausīšanu. Sākoties resursu ieguvei, atbilstīgie ES instrumenti sniedz pilnvaras veikt 
atļauju pārskatīšanu un vajadzības gadījumā — to labošanu. Atbildīgajām valsts iestādēm ir 
pienākums veikt pārraudzību, un gadījumā, ja netiek nodrošināta atbilstība noteikumiem, ieguvi var 
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aizliegt.

Ir atzīts, ka ES un dalībvalstu tiesību aktu efektivitāte galu galā ir atkarīga no atbildīgo valsts 
iestāžu lietpratības, tāpēc dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība savu regulatīvo, uzraudzības un 
izpildes nodrošināšanas resursu nostiprināšanai, ņemot vērā slānekļa gāzes un slānekļa eļļas 
ieguves perspektīvas. 

Jauni ES tiesību akti destabilizēs pašlaik pastāvošo piemēroto ES un dalībvalstu režīmu tīklu, 
novirzot tos no spēkā esošās drošības pārbaudes pieejas un radot risku saistībā ar regulējuma 
aptvēruma trūkumiem un atšķirībām. Komisijai un atbildīgajām valsts iestādēm būtu jāpārrauga 
pārmaiņas tehnoloģiju jomā visā pasaulē, lai vienmēr novērtētu spēkā esošo tiesību aktu un 
regulatīvās prakses atbilstību un efektivitāti.

Notiek informācijas apmaiņa ES, un pasaules mērogā to nodrošina Komisija, turklāt ar informāciju 
apmainās atbildīgās valsts iestādes un nozares grupas. Lielāki centieni apmainīties ar 
paraugpraksēm un pieredzi regulējuma jomā, tostarp saistībā ar jaunāko tehnoloģiju izmantojuma 
un ietekmes statistisko pārraudzību, var nodrošināt būtiskus savstarpējus ieguvumus.

Komisijai un atbildīgajām valsts iestādēm būtu īpaši jāņem vērā izcilu Ziemeļamerikas regulatoru, 
piemēram, Britu Kolumbijas Naftas un gāzes komisijas un Albertas Energoresursu saglabāšanas 
valdes, vairākus gadu desmitus ilgā pieredze. Tādas iniciatīvas kā Kanādas Naftas uzņēmumu 
asociācijas īstenotā iniciatīva, definējot labāko hidrauliskās sašķelšanas praksi, un Starptautiskās 
Enerģijas aģentūras iniciatīva, definējot labāko praksi slānekļa gāzes un eļļas jomā, ir apsveicamas.

Atbildīgajām valsts iestādēm būtu jāapkopo dati un jāapmainās ar informāciju par ziņotajiem 
negadījumiem, pienācīgi ņemot vērā komerciāli sensitīvu informāciju, lai iesaistītās puses bez 
kavēšanās varētu gūt pieredzi un izdarīt secinājumus. Komisijai būtu jānovērtē starp atbildīgajām 
valsts iestādēm pastāvošo dažādo informācijas plūsmu efektivitāte, ņemot vērā izrietošo 
administratīvo slogu.

Ar vidi saistītie hidrauliskās sašķelšanas aspekti

Ūdens resursi

Ūdens ir galvenā sašķelšanas šķidruma sastāvdaļa, un liela ūdens daudzuma ieguve un patēriņš 
vietējā līmenī varētu ietekmēt gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu ekoloģisko un kvantitatīvo stāvokli, 
turklāt ūdens daudzuma un plūsmas samazināšanās var ietekmēt ūdens kvalitāti un saistītās 
ekosistēmas.

Slānekļa gāze ir viens no enerģijas veidiem, kura ieguvē ūdens tiek izmantots visefektīvāk. Pretēji 
dažiem plaši izplatītiem priekšstatiem ieguvei vajadzīgais ūdens daudzums salīdzinājumā ar citām 
prasībām ir neliels. Uzticamas aplēses liecina, ka, lai Apvienotajā Karalistē gadā iegūtu 9 miljardus 
kubikmetru slānekļa gāzes (aptuveni 10 % no Apvienotās Karalistes pašreizējā ikgadējā gāzes 
patēriņa), ir vajadzīgi 1,25–1,65 miljoni kubikmetru ūdens, kas veido 0,14–0,18 % no pašreizējā 
rūpniecībā patērētā ūdens daudzuma (905 miljoni kubikmetru, neskaitot elektrības ražošanu).

Tomēr Komisijai un atbildīgajām valsts iestādēm valsts ekonomikas ietvaros būtu jāpārrauga 
iespējamais ūdens resursu patēriņš resursu ieguvei, ņemot vērā citu un alternatīvu izmantojumu 
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veidus. Ražotājiem būtu jāturpina samazināt sašķelšanā izmantoto ūdens daudzumu, kā arī meklēt 
risinājumus, lai izvairītos no svaiga ūdens izmantošanas, un maksimāli jāpalielina atkārtota ūdens 
izmantošana. Atbildīgajām iestādēm regulatīvajā praksē arī turpmāk būtu jāņem vērā ietekme uz 
ūdens resursu pieejamību un kvalitāti.

Iespējami bīstamas vielas

Ir jāpievērš uzmanība zināmām ES pastāvošām bažām saistībā ar iespējamām ogļūdeņražu, 
sašķelšanas šķidrumu un citu vielu noplūdēm ūdens nesējslāņos un atmosfērā.

Hidrauliskā sašķelšana notiek aptuveni divu kilometru dziļumā, un augšupēja ogļūdeņražu un 
sašķelšanas šķidruma kustība no šāda dziļuma ir praktiski neiespējama. Kā norādīts, neviens 
oficiāls vai cits uzticams avots pasaulē nav sniedzis pierādījumus par kādu gadījumu, kad 
hidrauliskā sašķelšana būtu izraisījusi dzeramā ūdens piesārņojumu.

Ķīmiskās vielas, kas pašreizējā praksē veido aptuveni 0,5 % no sašķelšanas šķidruma, sastāv no 
sastāvdaļām, kas ir atrodamas mājsaimniecībās, un atsevišķu ražotāju un nozares grupu vidū pastāv 
tendence brīvprātīgi ierosināt, iestādēm to apstiprinot, pilnīgu informācijas atklāšanu par 
sašķelšanas šķidrumu sastāvu. Uzņēmumi likvidē visas iespējami bīstamās vielas.

Tomēr efektīva ūdens apsaimniekošana un novadīšana ir neapšaubāmi būtiska, jo īpaši attiecībā uz 
atpakaļējas plūsmas ūdeni, kura sastāvā var būt liela sāļu koncentrācija. Atbildīgajām iestādēm būtu 
uzmanīgi jāpārrauga regulatīvās prakses piemērošana urbumu nostiprināšanā un cementēšanā.

Komisijai būtu jāierosina paraugprakses, un atbildīgajām iestādēm būtu jāsniedz rīkojums iznīcināt 
iespējami bīstamas sastāvdaļas un atklāt visu informāciju par sašķelšanas šķidrumu sastāvu un 
izmantoto daudzumu, izmantojot publiski pieejamus elektroniskus līdzekļus.

Sabiedrības līdzdalība un vietējie apstākļi

Laika gaitā ieguve var radīt dažādas ietekmes, piemēram, ar dīzeļdegvielu vai dabasgāzi darbināta 
urbšanas aprīkojuma un sūkņu dzinēju agrīnajos posmos un ar sūkņiem un kompresoriem veiktas 
ieguves gadījumā. Piemēram, 8 urbumu platformai var būt vajadzīgi aptuveni 4–6 tūkstoši kravas 
automašīnu braucieni aptuveni sešu ieguves mēnešu laikā. Tipisks mazumtirdzniecības komplekss 
rada 15–25 tūkstošus kravas automašīnu braucienu gadā uz nenoteiktu laiku. Tāpat kā attiecībā uz 
citiem ietekmes uz vidi veidiem ir jāpatur prātā konteksts un salīdzināmie atskaites punkti.

Sākoties ieguvei, traucējumi tiek maksimāli ierobežoti — urbuma virspuses aprīkojums sedz 
vairākus kvadrātmetrus, un ieguve nerada troksni. Atšķirībā no citiem ieguves un rūpniecības 
procesiem slānekļa gāzes un slānekļa eļļas urbumi, kas vairs netiek ekspluatēti, parasti uz zemes 
reljefa neatstāj nekādas pēdas. Šādi iespējami traucējumi ir jāizskata atbildīgajām valsts iestādēm, 
veicot to regulatīvās darbības un piemērojot IVN direktīvu.

Iedzīvotāju līdzdalība pirms izpētes būtu jānodrošina, īstenojot sabiedrības informēšanas kampaņas, 
un pirms pirmajiem ieguves posmiem — ar sabiedriskās apspriešanas palīdzību. Ir jānodrošina 
plašāka informācijas izplatīšana un sabiedrības izglītošana par netradicionālā fosilā kurināmā 
ieguves darbībām, lai nodrošinātu sabiedrības izpratni, atbalstu un uzticēšanos saistībā ar šīm 
darbībām. Ir būtiski uzsvērt, ka netradicionālā fosilā kurināmā ieguve var būt arī lieliska iespēja 
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nostiprināt ekonomiku, palielināt nodarbinātību un pastiprināt izaugsmi vairākos ES reģionos.


