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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyvoch ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy na životné prostredie
(2011/2308(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 
o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov1,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych 
požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom 
vrtnom priemysle2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/35/ES3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 
2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 
2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie5,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica 
o IPKZ)7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 
(smernica o environmentálnej zodpovednosti alebo SEZ)8,

– so zreteľom na smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (rámcová smernica o vode)9,

                                               
1 Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.
2 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 9.
3 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
5 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
6 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
8 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
9 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 
2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (smernica 
o podzemných vodách)1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES (nariadenie REACH)2,

– so zreteľom na smernicu 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 
o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh3,

– so zreteľom na smernicu Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev 
veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica Seveso II)4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o otázkach bezpečnosti prieskumu 
ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori5,

– so zreteľom na správu o nekonvenčnom plyne v Európe z 8. novembra 2011, ktorú si 
objednalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku6,

– so zreteľom na poznámkou o prenose Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre 
životné prostredie poslancom Európskeho parlamentu z 26. januára 2012 o európskom 
environmentálnom právnom rámci, ktorý sa uplatňuje na projekty týkajúce sa 
bridlicového plynu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Plán postupu 
v energetike do roku 2050 (COM(2011)0885),

– so zreteľom na články 11, 191 a 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0000/2012),

A. keďže nedávny technologický pokrok už v určitých častiach sveta podnietil rýchlu 
komerčnú ťažbu nekonvenčných fosílnych palív, značne zvýšil energetickú bezpečnosť, 
posilnil celkové hospodárstvo a zvýšil zamestnanosť, konkurencieschopnosť a schopnosť 
inovovať;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12.
2 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
3 Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.
4 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 časť 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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B. keďže v Pláne postupu v energetike do roku 2050 sa uvádza, že plyn bude rozhodujúci pri 
transformácii energetického systému a znižovaní emisií; keďže Komisia berie na vedomie, 
že bridlicový plyn a ďalšie nekonvenčné fosílne palivá budú veľmi dôležitým novým 
zdrojom dodávok v Európe alebo v okolitých krajinách;

C. keďže dve hlavné technológie využívané pri uvoľňovaní potenciálu nekonvenčných 
fosílnych palív, a to horizontálne vŕtanie a hydraulické štiepenie, sa využívajú mnoho 
desaťročí;

D. keďže prebiehajú dôležité analýzy a rastie potreba ďalšieho nepretržitého výskumu; keďže 
pri vysokokvalitnom výskume na podporu riadneho regulovania má mimoriadny význam 
existencia a transparentnosť údajov, odoberania vzoriek a testovania;

E. keďže všetky typy ťažby fosílnych palív a minerálov predstavujú potenciálne riziká pre 
životné prostredie; keďže je nevyhnutné, aby sa pri akomkoľvek budúcom rozširovaní 
zdrojov v Európe uplatňovala zásada predbežnej opatrnosti s cieľom minimalizovať takéto 
riziká prostredníctvom nepretržitého výskumu, správneho riadenia, regulovania 
a monitorovania všetkých fáz procesu prieskumu a ťažby;

Všeobecný rámec – regulovanie, vykonávanie, monitorovanie a spolupráca

1. zdôrazňuje, že bez ohľadu na výlučnú výsadu členských štátov využívať vlastné 
energetické zdroje by akýkoľvek pokrok v oblasti nekonvenčných fosílnych palív mal 
zaistiť spravodlivé a rovné podmienky v celej Únii a riadne dodržiavanie príslušných 
právnych predpisov EÚ na ochranu životného prostredia;

2. domnieva sa, že vzhľadom na skutočnosť, že nekonvenčné fosílne palivá sú pre širokú 
verejnosť relatívnou novinkou, je potrebné vykonať dôkladné hodnotenie na základe 
európskeho regulačného rámca a v prípade potreby prijať opatrenia na zlepšenie;

3. zdôrazňuje, že podľa prevažujúceho názoru odborníkov je možné obmedziť riziká 
súvisiace s ťažbou nekonvenčných fosílnych palív, pričom väčšina z týchto rizík je 
rovnaká ako v prípade ťažby konvenčných fosílnych palív, prostredníctvom 
preventívnych opatrení vrátane riadneho plánovania, testovania, využívania nových 
technológií, najlepších postupov a nepretržitého zhromažďovania údajov, monitorovania 
a predkladania správ;

4. víta predbežné hodnotenie Komisie týkajúce sa environmentálneho právneho rámca EÚ, 
ktorý sa uplatňuje na nekonvenčné fosílne palivá; naliehavo žiada Komisiu, aby využila 
svoje právomoci na riadnu transpozíciu a správne uplatňovanie kľúčových právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa životného prostredia vo všetkých členských štátoch;

5. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a príslušnými regulačnými orgánmi 
zaviedla nepretržité monitorovanie pokroku v tejto oblasti a prijala potrebné opatrenia 
počas preskúmavania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany životného prostredia;

6. zdôrazňuje, že riadna regulácia prieskumu a ťažby nekonvenčných fosílnych palív 
v konečnom dôsledku závisí od právomocí a zdrojov príslušných vnútroštátnych orgánov; 
vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili riadne školenie a medzinárodné výmenné 
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programy pre pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov a vytvorili koordinačnú 
platformu na dohľad nad povinnosťami rozličných príslušných orgánov týkajúcimi sa 
nekonvenčných fosílnych palív;

7. berie na vedomie význam práce, ktorú vykonali renomované inštitúcie, predovšetkým 
Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), pri príprave podrobného referenčného 
dokumentu o najlepších dostupných technikách (BAT) hydraulického štiepenia; vyzýva 
Komisiu, aby v tomto ohľade spolupracovala s členskými štátmi, Medzinárodnou 
agentúrou pre energiu a priemyselnými združeniami;

8. vyzýva vnútroštátne orgány, aby preskúmali existujúce vnútroštátne právne predpisy 
o výstavbe vrtov pre konvenčné fosílne palivá a aktualizovali tieto ustanovenia tak, aby 
pokrývali špecifiká ťažby nekonvenčných fosílnych palív;

9. uznáva, že prvotnú zodpovednosť za reakciu na nehody nesie priemyselné odvetvie; víta 
pokrok priemyselného odvetvia pri stanovovaní vysokých environmentálnych 
a bezpečnostných noriem; zdôrazňuje význam monitorovania ich dodržiavania v odvetví 
prostredníctvom pravidelných kontrol vykonávaných vyškolenými odborníkmi;

10. vyzýva Komisiu, aby v rámci programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja, ako napríklad 
Horizont 2020 a Európsky strategický plán pre energetické technológie (SET), vytvorila 
príležitosti financovania výskumných projektov v oblasti technológií nekonvenčných 
fosílnych palív zlepšujúcich životné prostredie; naliehavo vyzýva európske podniky 
a akademické inštitúcie, aby vytvorili príslušné programy spolupráce v oblasti výskumu 
a vývoja, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti prieskumných a ťažobných 
prevádzkových činností;

Environmentálne aspekty hydraulického štiepenia

11. uznáva, že typ a spôsob ťažby sú určené druhmi hornín zastúpenými v jednotlivých 
regiónoch; vyzýva na povinné predbežné povolenie, ktoré bude predchádzať geologickej 
analýze hlbinného a podpovrchového horninového zloženia budúceho bridlicového 
priestoru vrátane správ o všetkých ťažobných činnostiach v minulosti a súčasnosti 
v danom regióne;

12. uznáva potrebu relatívne veľkého množstva vody využívanej pri hydraulickom štiepení; 
poukazuje však na skutočnosť, že v porovnaní s potrebami iných priemyselných činností 
nie je toto množstvo také značné; zdôrazňuje potrebu presadzovania plánov zásobovania 
vodou na základe miestnych hydrologických pomerov;

13. domnieva sa, že vzhľadom na hĺbku, v ktorej k hydraulickému štiepeniu dochádza (viac 
než 3 km), je hlavnou príčinou obáv týkajúcich sa kontaminácie spodných vôd celistvosť 
vrtu a kvalita cementového obloženia;

14. zdôrazňuje, že účinná prevencia vyžaduje neustále monitorovanie dôsledného 
dodržiavania stanovených najvyšších noriem a postupov pri vŕtaní vrtu; zdôrazňuje, že 
priemyselné, ako aj príslušné orgány by mali zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality 
celistvosti cementového obloženia;
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15. odporúča zostavenie štandardizovaných núdzových plánov, ktoré by spoločne vytvorili 
prevádzkovatelia, regulačné orgány a pohotovostné služby, a vytvorenie špecializovaných 
tímov na riešenie núdzových situácií;

16. domnieva sa, že recyklácia vody v uzavretom cykle na mieste vrtov s využitím oceľových 
skladovacích nádrží predstavuje environmentálne najvhodnejší spôsob spracovania spätne 
prúdiacej vody prostredníctvom minimalizácie množstva vody, potenciálu povrchových 
únikov a nákladov/dopravy/poškodenia ciest v súvislosti s prepravou vody na čistenie;

17. vyzýva na dôsledné uplatňovanie existujúcich noriem týkajúcich sa čistenia odpadových 
vôd a povinných plánov na spravovanie vôd zo strany prevádzkovateľov, a to v spolupráci 
s príslušnými orgánmi;

18. domnieva sa, že by sa mala zaviesť povinnosť uvádzať chemické zloženie štiepiacich 
kvapalín; trvá na tom, že od prevádzkovateľov by sa mala vyžadovať plná transparentnosť 
a otvorenosť;

19. poznamenáva, že vrtné plošiny s viacerými horizontálnymi vrtmi minimalizujú využívanie 
pôdy a vplyvy na krajinu;

Účasť verejnosti a miestne podmienky

20. uznáva, že vrtné činnosti môžu dočasne zhoršiť životné podmienky, a preto vyzýva najmä 
priemyselné odvetvie, aby prijalo všetky potrebné opatrenia na minimalizovanie 
negatívnych dôsledkov týchto činností;

21. domnieva sa, že účasť verejnosti by sa mala zaručiť prostredníctvom vhodných verejných 
informačných kampaní pred prieskumom a prostredníctvom verejných konzultácií pred 
fázami ťažby; vyzýva na širší dosah a vzdelávanie verejnosti v oblasti činností súvisiacich 
s nekonvenčnými fosílnymi palivami s cieľom zabezpečiť porozumenie, prijatie a dôveru 
v reguláciu týchto činností zo strany verejnosti;

22. v tejto súvislosti víta prostriedky v rozpočte EÚ na rok 2012 určené na takýto verejný 
dialóg a vyzýva členské štáty, aby využili toto financovanie na lepšie informovanie 
občanov, ktorí žijú v oblastiach potenciálneho rozvoja ťažby nekonvenčných fosílnych 
palív;

23. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri transformácii energetického systému a znižovaní emisií prostredníctvom existujúcich 
technológií bude plyn zohrávať rozhodujúcu úlohu minimálne do roku 2030 alebo 2035. Bridlicový 
plyn a ďalšie nekonvenčné zdroje plynu sa stali potenciálne dôležitým novým zdrojom dodávok 
v Európe a okolitých krajinách. Túto skutočnosť zaznamenáva Komisia v Pláne postupu 
v energetike do roku 2050 (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Plán postupu v energetike do roku 2050, 
COM(2011)0885).

Komisia v tomto dokumente uznáva, že produkcia konvenčného plynu sa znižuje. Európa sa bude 
musieť okrem domáceho zemného plynu vo veľkej miere spoliehať na dovoz plynu a na 
potenciálny domáci bridlicový plyn. Spolu s rozvojom vnútorného trhu by domáci bridlicový plyn 
mohol zmierniť obavy týkajúce sa závislosti EÚ od dovozu plynu.

Ťažba nekonvenčných uhľovodíkov, predovšetkým bridlicového plynu, ale aj bridlicovej ropy, 
viedla v ostatných rokoch k bezprecedentným a radikálnym zmenám na svetových trhoch 
s energiou. Podiel bridlicového plynu na americkom trhu s plynom vzrástol z 1,4 % v roku 2000 
približne na 17 % v roku 2011. Dochádza k zmenám svetových cien plynu a štruktúry obchodu, čo 
má pre EÚ zrejmé dôsledky.

Tzv. revolúcia bridlicového plynu sa relatívne rýchlym tempom šíri po celom svete. Podľa 
niektorých odhadov prekračujú celkové zásoby bridlicového plynu v EÚ 56 000 miliárd kubických 
metrov (mld. m3), pričom technicky využiteľné zdroje môžu dosahovať približne 14 000 mld. m3. 
Pre porovnanie, rezervy konvenčné plynu Nórska dosahujú 2 215 mld. m3 a jeho ročná produkcia 
približne 104 mld. m3, pričom ročná spotreba vlastného a dovezeného konvenčného plynu v EÚ je 
približne 522 mld. m3.

Hoci je priskoro na závery o ekonomickosti ťažby významného množstva plynu v EÚ, niekoľko 
členských štátov povolilo prieskum bridlicového plynu a pripravuje sa na jeho ťažbu, ak by ju 
objavy umožnili.

Okrem bežného vertikálneho vŕtania a moderných počítačom podporovaných prieskumných metód 
sú z hľadiska udržateľnej produkcie bridlicového plynu a bridlicovej ropy najvýznamnejšie dve 
pokročilé technológie: horizontálne vŕtanie a hydraulické štiepenie. Horizontálne vŕtanie zahrnuje 
vŕtanie vertikálnych vrtov zvyčajne hlbších než dva kilometre a následné horizontálne rozšírenia 
pozdĺž geologických formácií až do troch kilometrov alebo aj ďalej.

Hydraulické štiepenie je mimoriadne pokročilá a testovaná technológia, ktorá sa od roku 1947 
využíva vo viac než 1,2 milióna vrtoch (najmä v Kanade a v USA) a 30 rokov v Európe 
(v poslednej dobe v Nemecku, Švédsku, Poľsku, Španielsku, Dánsku a v Spojenom kráľovstve). 
V EÚ sa využíva na ťažbu konvenčných uhľovodíkov, pričom sa využíva alebo sa jej rozsiahle 
využitie plánuje aj v mnohých krajinách po celom svete vrátane Argentíny, Číny, Ukrajiny a Indie.

Okrem tohto kontextu je dôležité monitorovať regulačné režimy a postupy vo svete a zisťovať 
a riešiť obavy týkajúce sa vplyvu ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy na životné prostredie. 
Tieto obavy súvisia s potenciálnou spotrebou veľkého množstva vody, potenciálnym chemickým 
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znečistením podzemnej vody a najmä pitnej vody, čistením odpadovej vody a rizikom pre 
povrchové vody, skladovaním odvŕtanej drviny, osobitnými vplyvmi na konkrétne miesto, 
seizmickými vplyvmi a možnými dôsledkami v súvislosti s emisiami skleníkových plynov.

Je dôležité poznamenať, že žiadne oficiálne ani iné renomované zdroje nedokázali žiadnu 
systematickú súvislosť medzi ťažbou bridlicového plynu a bridlicovej ropy a ľudským zdravím 
alebo zdravím zvierat. Žiadne oficiálne ani iné renomované zdroje vo svete nedokázali žiadny 
prípad kontaminácie pitnej vody pri hydraulickom štiepení.

Treba však zdôrazniť, že žiadna ľudská činnosť nemôže byť úplne bez rizika. Cieľom regulácie 
musí byť minimalizovanie vplyvov na životné prostredie a dosiahnutie primeranej rovnováhy so 
zreteľom na vedecké a štatistické údaje a plné zohľadnenie rizík a prínosov (vrátane alternatív). Vo 
verejnej diskusii však, žiaľ, dochádza k vedomému zamlčiavaniu niektorých údajov a značnej 
extrapolácii z hypotetických alebo jednotlivých udalostí na celé odvetvie ťažby bridlicového plynu 
a bridlicovej ropy.

Preto by Komisia a príslušné vnútroštátne orgány mali na vedeckom a štatistickom základe naďalej 
skúmať potenciálny vplyv na životné prostredie, pričom zahrnú členské štáty a renomované zdroje 
z celého sveta. Nemali by sa však spoliehať na ideologicky zaujaté vedecké kruhy.

Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by mali podporovať maximálnu transparentnosť 
a poskytovanie informácií verejnosti, ktoré sú založené na overených vedeckých a štatistických 
údajoch a na kontextovom a porovnávacom posudzovaní rizík a prínosov.

Regulovanie, vykonávanie, monitorovanie a spolupráca

V článku 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa jasne stanovuje, že členské štáty majú 
suverénne právo voľby medzi rôznymi zdrojmi energie a vydávanie licencií a iných oprávnení na 
prieskum a ťažbu uhľovodíkových zdrojov je výsadou príslušného členského štátu.

Ťažba bridlicového plynu a bridlicovej ropy v EÚ sa riadi rovnakými zásadami, aké sa uplatňujú na 
iné druhy ťažby, napríklad uhlia, konvenčného plynu a konvenčnej ropy, získavanie vodnej 
a geotermálnej energie a na činnosti v podzemí, ako napríklad injektáž CO2 pri získavaní plynu 
a ropy, skladovanie zásob plynu a ropy a skladovanie CO2 pri zachytávaní a skladovaní oxidu 
uhličitého (CCS).

Komisia sa domnieva, že projekty týkajúce sa nekonvenčných uhľovodíkov a zahrnujúce spoločné 
využitie pokročilých technologických procesov, ako sú horizontálne vŕtanie a hydraulické 
štiepenie, spadajú pod právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany životného prostredia, a to od 
plánovania až po ukončenie, pričom sa na ne uplatňuje 36 nástrojov a primárne sa nimi zaoberá 
osem smerníc. Komisia potvrdila, že existujúce európske a vnútroštátne právne predpisy dostatočne 
upravujú všetky aspekty ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy.

Podľa príslušnej smernice o vplyve na životné prostredie (smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie) a smernice o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu má verejnosť právo na to, aby sa s ňou viedli konzultácie. Po 
začatí ťažby prikazujú príslušné nástroje EÚ preskúmanie a v prípade potreby revíziu udelených 
povolení. Príslušné vnútroštátne orgány sú povinné vykonávať monitorovanie a v prípade 



PE483.605v01-00 10/12 PR\892948SK.doc

SK

porušovania povinností zakázať ťažbu.

Je potrebné uviesť, že účinnosť právnych predpisov EÚ a členských štátov v konečnom dôsledku 
závisí od efektívnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, preto musia členské štáty s ohľadom na 
perspektívy ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy zvážiť posilnenie svojich regulačných, 
monitorovacích a presadzovacích zdrojov.

Akékoľvek nové právne predpisy EÚ destabilizujú súčasnú dostatočnú sieť európskych 
a vnútroštátnych režimov, upustia od existujúceho prístupu dokumentácie o bezpečnosti a zvýšia 
riziko rozdielov a nadbytočnosti regulačného pokrytia. Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by 
mali monitorovať technologické zmeny vo svete so zreteľom na nepretržité posudzovanie 
primeranosti a účinnosti existujúcich legislatívnych a regulačných postupov.

Komisia, príslušné vnútroštátne orgány a priemyselné skupiny si vymieňajú informácie 
v európskom aj celosvetovom meradle. Väčšie úsilie o vymieňanie najlepších postupov 
a regulačných skúseností vrátane štatistického monitorovania využívania a vplyvu vyvíjajúcich sa 
technológií môže viesť k značnému vzájomnému prospechu.

Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by mali zohľadniť najmä skúsenosti príkladných 
severoamerických regulačných orgánov, ako sú napríklad Výbor pre ropu a plyn Britskej Kolumbie 
(British Columbia Oil and Gas Commission) a Rada pre ochranu zdrojov energie v Alberte (Energy 
Resources Conservation Board of Alberta), získané počas mnohých desaťročí. Treba privítať 
iniciatívy, ako napríklad iniciatívu Kanadského združenia výrobcov ropy (Canadian Association of 
Petroleum Producers) pri vymedzení najlepšieho postupu hydraulického štiepenia a Medzinárodnej 
agentúry pre energiu pri vymedzení najlepšieho postupu ťažby bridlicového plynu a bridlicovej 
ropy.

Príslušné vnútroštátne orgány by mali pri zohľadnení obchodnej citlivosti zhromažďovať 
a vymieňať si hlásenia o udalostiach s cieľom promptne sa poučiť a vyvodiť závery. Komisia by 
mala posúdiť účinnosť rozličných existujúcich informačných tokov medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na súvisiacu administratívnu záťaž.

Environmentálne aspekty hydraulického štiepenia

Vodné zdroje

Voda je hlavnou zložkou štiepiacej kvapaliny a odvádzanie a spotreba veľkého množstva vody 
môže lokálne ovplyvniť ekologický a kvantitatívny stav povrchových a podzemných vodných 
zdrojov, pričom toto zníženie objemu a prietoku vody môže ovplyvniť jej kvalitu a súvisiace 
ekosystémy.

Pokiaľ ide o spotrebu vody, bridlicový plyn patrí medzi najefektívnejšie zdroje energie. Napriek 
niektorým prezentovaným dojmom je množstvo vody potrebnej na ťažbu v porovnaní s inými 
požiadavkami minimálne. Oficiálne odhady množstva vody potrebnej v Spojenom kráľovstve na 
ročnú produkciu 9 mld. m3 bridlicového plynu (približne 10 % súčasnej spotreby plynu v Spojenom
kráľovstve) uvádzajú 1,25 – 1,65 miliónov m3, čo predstavuje 0,14 – 0,18 % súčasnej ročnej 
spotreby pre ostatné priemyselné odvetvia (905 miliónov m3; nezahrnuje to objem potrebný na 
výrobu elektrickej energie).
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Napriek tomu by Komisia a príslušné vnútroštátne orgány v rámci iných a alternatívnych spôsobov 
použitia mali monitorovať potenciálne využívanie vodných zdrojov pri ťažbe vo svojich národných 
hospodárstvach. Výrobcovia by mali ďalej znižovať spotrebu vody pri štiepení, pokračovať 
v hľadaní riešení, ktoré zabránia využívaniu pitnej vody, a maximalizovať opätovné využívanie 
vody. Príslušné vnútroštátne orgány by mali v legislatívnych postupoch aj naďalej zohľadňovať 
vplyvy na dostupnosť a kvalitu vodných zdrojov.

Možné nebezpečné látky

Je potrebné zaoberať sa niektorými obavami v EÚ týkajúcimi sa potenciálnych únikov 
uhľovodíkov, štiepiacich kvapalín a ďalších látok do kolektorom podzemnej vody a do atmosféry.

Hydraulické štiepenie prebieha v hĺbkach približne dva kilometre a spätná migrácia uhľovodíkov 
a štiepiacich kvapalín z týchto hĺbok je prakticky nemožná. Treba opäť zdôrazniť, že žiadne 
oficiálne alebo iné renomované zdroje vo svete nedokázali žiadny prípad kontaminácie pitnej vody 
pri hydraulickom štiepení.

Chemické látky, ktoré tvoria približne 0,5 % v súčasnosti používaných štiepiacich kvapalín, sú 
látkami bežne používanými v domácnostiach a jednotliví výrobcovia a priemyselné skupiny 
dobrovoľne navrhujú plné zverejnenie zloženia štiepiacich kvapalín, pričom požiadavky orgánov 
smerujú k povinnému zverejňovaniu. Prevádzkovatelia prijímajú opatrenia na zamedzenie všetkých 
potenciálne nebezpečných prídavných látok.

Jednoznačne kľúčovú úlohu však zohráva účinné spravovanie vôd a konečná likvidácia 
odpadových vôd, predovšetkým spätne prúdiacej vody, ktorá môže obsahovať vysoké koncentrácie 
solí. Príslušné vnútroštátne orgány by mali pozorne monitorovať uplatňovanie regulačných 
postupov týkajúcich sa cementového obloženia vrtov.

Komisia by mala navrhnúť najlepšie postupy obmedzenia potenciálne nebezpečných zložiek a plné 
zverejnenie zloženia a používaných množstiev štiepiacej kvapaliny prostredníctvom verejne 
dostupných elektronických spôsobov a príslušné vnútroštátne orgány by na to mali udeliť mandát.

Účasť verejnosti a miestne podmienky

Počas ťažby môže postupne dochádzať k zvýšeniu rozličných vplyvov, napríklad v počiatočných 
štádiách spôsobených naftovými alebo plynovými motormi poháňajúcimi vŕtacie zariadenie 
a čerpadlá a pri ťažbe pumpami a kompresormi. Napríklad plošina s ôsmimi vrtmi vyžaduje počas 
obdobia šiestich mesiacov pred ťažbou približne 4 – 6 tisíc jázd nákladných vozidiel. Typické 
obchodné centrum s množstvom predajní každoročne vyžaduje 15 – 25 tisíc jázd nákladných 
vozidiel. Rovnako ako v prípade iných vplyvov na životné prostredie je potrebné zvažovať kontext 
a porovnávacie parametre.

Po začatí ťažby sa narušenia znížia na minimum, pričom povrchové technické zariadenia 
existujúceho vrtu zaberajú len niekoľko štvorcových metrov a produkcia je nehlučná. Na rozdiel od 
väčšiny ostatných ťažobných a priemyselných procesov nezanechajú odstavené vrty bridlicového 
plynu a bridlicovej ropy zvyčajne žiadnu povrchovú stopu v krajine. Príslušné vnútroštátne orgány 
musia pri svojich regulačných činnostiach a predovšetkým pri uplatňovaní smernice o vplyve na 
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životné prostredie posúdiť tieto potenciálne narušenia.

Účasť verejnosti by sa mala zabezpečiť prostredníctvom informačných kampaní pred prieskumom 
a prostredníctvom verejných konzultácií v raných fázach pred ťažbou. Je nevyhnutné zabezpečiť 
širší dosah a vzdelávanie verejnosti v oblasti činností súvisiacich s nekonvenčnými fosílnymi 
palivami s cieľom zabezpečiť porozumenie, prijatie a dôveru v tieto činnosti zo strany verejnosti. Je 
dôležité zdôrazniť, že ťažba nekonvenčných fosílnych palív môže byť aj veľkou príležitosťou na 
posilnenie hospodárstva a zvýšenie zamestnanosti a rozvoja niektorých regiónov EÚ.


