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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje
(2011/2308(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 
o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov1,

– ob upoštevanju Direktive 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z 
vrtanjem2,

– ob upoštevanju Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (direktiva o 
rudarskih odpadkih) ter o spremembi Direktive 2004/35/ES3,

– ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv4,

– ob upoštevanju Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih)6,

– ob upoštevanju Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (direktiva IPPC)7,

– ob upoštevanju Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
(direktiva o okoljski odgovornosti)8,

– ob upoštevanju Direktive št. 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (okvirna 
direktiva o vodah)9,

– ob upoštevanju Direktive 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem 

                                               
1 UL L 164, 30.6.1994, str. 3.
2 UL L 348, 28.11.1992, str. 9.
3 UL L 102, 11.4.2006, str. 15.
4 UL L 312, 22.11.2008, str. 3.
5 UL L 26, 28.1.2012, str. 1.
6 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
7 UL L 24, 29.1.2008, str. 8.
8 UL L 143, 30.4.2004, str. 56.
9 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
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(direktiva o podzemni vodi)1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter 
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (uredba REACH)2,

– ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (direktiva o biocidnih pripravkih)3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju 
nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (direktiva Seveso II)4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2011 o obvladovanju izzivov glede 
varnosti pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju5,

– ob upoštevanju poročila o nekonvencionalnem plinu v Evropi z dne 8. novembra 2011, ki 
ga je naročil Generalni direktorat Evropske komisije za energijo6,

– ob upoštevanju obvestila Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje z dne 26. 
januarja 2012 poslancem Evropskega parlamenta o okoljskem pravnem okviru EU, ki 
velja za projekte plina iz skrilavca,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Energetski načrt za leto 
2050“ (COM(2011)0885),

– ob upoštevanju členov 11, 191 in 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj in Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker je najnovejši tehnološki napredek v nekaterih predelih sveta že spodbudil hitro 
pridobivanje nekonvencionalnih fosilnih goriv v komercialnem obsegu in tako močno 
povečal zanesljivost oskrbe z energijo, okrepil celotno gospodarstvo ter povečal 
zaposlenost, konkurenčnost in inovativnost;

B. ker energetski načrt za leto 2050 določa, da bo imel plin pomembno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj bo pomagal zmanjšati emisije; ker Komisija 

                                               
1 UL L 372, 27.12.2006, str. 12.
2 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
3 UL L 123, 24.4.1998, str. 1.
4 UL L 10, 14.1.1997, str. 13.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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ugotavlja, da bodo plin iz skrilavca in druga nekonvencionalna fosilna goriva postala zelo 
pomemben nov vir oskrbe z energijo v Evropi in njeni bližini;

C. ker se dve glavni tehniki za izkoriščanje potenciala nekonvencionalnih fosilnih goriv, to je 
vodoravno vrtanje in hidravlično lomljenje, uporabljata že desetletja;

D. ker so pomembne analize še v teku in ker obstaja vse večja potreba po nadaljnjih in 
neprekinjenih raziskavah; ker so podatki, vzorčenje in preskusi ter njihova preglednost 
poglavitnega pomena za visokokakovostne raziskave v podporo ustrezni regulativni 
ureditvi;

E. ker vse vrste fosilnih goriv in vsakršno pridobivanje mineralnih surovin vključujejo 
možna tveganja za okolje; ker je bistveno, da se pri vsakem prihodnjem razvoju virov v 
Evropi uporablja previdnostno načelo, da se z nenehnimi raziskavami ter ustreznim 
upravljanjem, ureditvijo in spremljanjem v vseh fazah raziskovanja in izkoriščanja 
tovrstna tveganja čim bolj zmanjšajo;

Splošni okvir – regulativna ureditev, izvajanje, spremljanje in sodelovanje

1. poudarja, da mora razvoj nekonvencionalnih fosilnih goriv ne glede na izključno pravico 
držav članic do izkoriščanja lastnih virov energije zagotavljati pravične in enake pogoje 
po vsej Uniji, v celoti v skladu z ustrezno zakonodajo EU o varstvu okolja;

2. meni, da je glede na to, da so nekonvencionalna fosilna goriva za širšo javnost nekaj 
razmeroma novega, treba opraviti podrobno oceno na osnovi evropskega regulativnega 
okvira in po potrebi sprejeti ukrepe za izboljšanje;

3. poudarja, da v stroki prevladuje mnenje, da je mogoče tveganja, povezana s 
pridobivanjem nekonvencionalnih fosilnih goriv, ki so večinoma enaka kot pri 
pridobivanju konvencionalnih fosilnih goriv, obvladati s preventivnimi ukrepi, vključno z 
ustreznim načrtovanjem, preskušanjem, uporabo novih tehnologij, najboljšimi praksami 
ter stalnim zbiranjem podatkov, spremljanjem in poročanjem;

4. pozdravlja predhodno oceno Komisije o okoljskem pravnem okviru EU, ki velja za 
nekonvencionalna fosilna goriva; poziva Komisijo, naj uporabi svoja pooblastila za 
ustrezen prenos in izvajanje ključnih okoljskih aktov EU v vseh državah članicah;

5. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in pristojnimi regulativnimi 
organi uvede stalno spremljanje razvoja na tem področju in po potrebi ukrepa pri pregledu 
okoljske zakonodaje EU;

6. poudarja, da je primerna regulativna ureditev raziskovanja in pridobivanja 
nekonvencionalnih fosilnih goriv navsezadnje odvisna od pristojnosti in virov ustreznih 
nacionalnih organov; zato poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno usposabljanje in 
mednarodne programe izmenjave za zaposlene pri pristojnih nacionalnih organih ter naj 
vzpostavijo usklajevalno platformo za nadzor odgovornosti različnih pristojnih organov 
glede nekonvencionalnih fosilnih goriv;

7. opozarja, kako pomembno je delo, ki so se ga lotile ugledne institucije, zlasti Mednarodna 
agencija za energijo, da bi pripravile celovit referenčni dokument najboljših razpoložljivih 
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tehnologij (BAT) za  hidravlično lomljenje; poziva Komisijo, naj v ta namen sodeluje z 
državami članicami, Mednarodno agencijo za energijo in panožnimi združenji;

8. poziva nacionalne organe, naj pregledajo obstoječe državne predpise o izdelovanju vrtin 
za konvencionalna fosilna goriva in dopolnijo tiste določbe, ki zadevajo posebnosti 
pridobivanja nekonvencionalnih fosilnih goriv;

9. se zaveda, da je za odzivanje na nesreče v prvi vrsti odgovorna zadevna panoga; 
pozdravlja napredek panoge pri vzpostavljanju visokih okoljskih in varnostnih standardov; 
poudarja, kako pomembno je z rednimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih opravljajo 
usposobljeni strokovnjaki, spremljati spoštovanje predpisov v panogi;

10. poziva Komisijo, naj v okviru programov EU za raziskave in razvoj, kot sta Obzorje 2020 
in Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET), omogoči financiranje 
raziskovalnih projektov na področju tehnologij za nekonvencionalna fosilna goriva, ki so 
boljše za okolje; poziva podjetja in akademske ustanove s sedežem v EU, naj razvijajo 
skupne raziskovalne in razvojne programe, namenjene večji varnosti raziskovanja in 
proizvodnje;

Okoljski vidiki hidravličnega lomljenja

11. se zaveda, da vrsta kamnin v vsaki posamezni regiji določa zasnovo in metodo 
pridobivanja; poziva k obvezni predhodni odobritvi pred geološkimi analizami globokih 
in plitkih geoloških plasti morebitnega območja raziskovanja skrilavca, ob upoštevanju 
poročil o vseh preteklih ali sedanjih rudarskih dejavnosti v regiji;

12. se zaveda, da se pri hidravličnem lomljenju porabi relativno veliko vode; vendar poudarja, 
da količina ni tako velika v primerjavi s potrebami drugih industrijskih dejavnostih; 
poudarja , da je treba na podlagi lokalne hidrologije vnaprej pripraviti načrte za 
zagotavljanje vode;

13. meni, da sta glede na globino, na kateri se izvaja hidravlično lomljenje (več kot 3 km), 
glavni skrbi v zvezi z onesnaževanjem podtalnice nepoškodovanost vrtin ter kakovost cevi 
in cementiranja;

14. poudarja, da je treba za učinkovito preprečevanje stalno spremljati, ali se najvišji 
uveljavljeni standardi in prakse pri izdelavi vrtin strogo upoštevajo; poudarja tudi, da 
morajo tako zadevna panoga kot pristojni organi zagotoviti redno preverjanje kakovosti in 
nepoškodovanosti cevi in cementiranja;

15. priporoča, da nosilci dejavnosti, regulativni organi in službe za pomoč v sili skupaj 
pripravijo načrte ukrepov za primer nesreče ter da se vzpostavijo specializirane skupine za 
ukrepanje v izrednih razmerah;

16. meni, da je sistem sklenjenega kroga za recikliranje vode na kraju samem z uporabo 
jeklenih skladiščnih rezervoarjev okolju najbolj prijazen način ravnanja s povratno vodo, 
saj zmanjšuje na najmanjšo možno mero količino vode, nevarnost izlitja na površini ter 
stroške, prometne obremenitve in poškodbe cest zaradi prevoza vode za čiščenje;
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17. poziva nosilce dejavnosti, naj v sodelovanju s pristojnimi organi dosledno izvajajo 
obstoječe standarde čiščenja odpadne vode in obvezne načrte upravljanja z vodo;

18. meni, da je treba kemično sestavo tekočine za lomljenje obvezno objaviti; meni, da je 
treba od nosilcev dejavnosti zahtevati popolno preglednost in razkritje podatkov;

19. ugotavlja, da ploščadi za vrtanje več vodoravnih vrtin omogočajo uporabo manj zemljišč 
in tudi manj vplivajo na pokrajino;

Sodelovanje javnosti in lokalne razmere

20. se zaveda, da lahko vrtanje začasno poslabša življenjske razmere, zato poziva, naj 
predvsem zadevna panoga sprejme vse potrebne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic 
tovrstnih dejavnosti;

21. meni, da je treba zagotoviti sodelovanje javnosti, in sicer pred začetkom raziskovanj s 
primernimi javnimi informacijskimi kampanjami, pred začetkom pridobivanja pa z 
javnimi posvetovanji; poziva k obsežnejšemu javnemu ozaveščanju o dejavnostih v zvezi 
z nekonvencionalnimi fosilnimi gorivi, da bi tako zagotovili, da javnost razume in 
sprejema regulativno ureditev teh dejavnosti ter ji zaupa;

22. v zvezi s tem pozdravlja sredstva, ki jih proračun EU za leto 2012 namenja tovrstnemu 
javnemu dialogu, in poziva države članice, naj sredstva uporabijo tako, da bodo 
državljani, ki živijo na območjih, kjer obstaja možnost razvoja nekonvencionalnih fosilnih 
goriv, bolje obveščeni;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Plin bo z obstoječimi tehnologijami pomagal zmanjšati emisije in bo zato pri spreminjanju 
energetskega sistema pomemben vsaj do leta 2030 ali 2035. Plin iz skrilavca in drugi 
nekonvencionalni viri plina so postali možni pomembni novi viri oskrbe z energijo v Evropi in 
njeni okolici. Tako je zapisala Komisija v energetskem načrtu za leto 2050 (sporočilo Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Energetski načrt za leto 2050, COM(2011)0885).

V tem dokumentu Komisija ugotavlja, da se bo morala Evropa ob zmanjševanju proizvodnje 
konvencionalnega plina razen na domačo proizvodnjo zemeljskega plina in možno uporabo 
domačega plina iz skrilavca v veliki meri opreti na uvoz plina ter da bo domači plin iz skrilavca 
skupaj s povezovanjem notranjega trga zmanjšal zaskrbljenost glede odvisnosti EU od uvoza. 

Pridobivanje „nekonvencionalnih“ ogljikovodikov, predvsem plina, a tudi nafte iz skrilavca, je v 
zadnjih letih povzročilo korenite spremembe na svetovnih energetskih trgih. Delež plina iz 
skrilavca na ameriškem trgu s plinom se je z 1,4 % v letu 2000 povečal na približno 17 % v letu 
2011. Svetovne cene plina in vzorci trgovanja se spreminjajo in imajo vidne posledice za EU.

„Revolucija plina iz skrilavca“ se relativno hitro širi po vsem svetu. Po nekaterih ocenah celotne 
zaloge plina iz skrilavca v EU presegajo 56.000 milijard kubičnih metrov, od katerih jih je 
približno 14.000 tehnično mogoče pridobiti. Za primerjavo: konvencionalne zaloge Norveške 
znašajo 2.215 milijard kubičnih metrov, letna proizvodnja pa približno 104 milijarde kubičnih 
metrov, medtem ko EU letno porabi 522 milijard kubičnih metrov tako domačega kot uvoženega 
konvencionalnega plina.

Čeprav je prezgodaj, da bi lahko ugotovili, ali je v EU mogoče gospodarno pridobiti pomembne 
količine plina, so številne države članice že dovolile raziskovanje plina iz skrilavca in se 
pripravljajo na pridobivanje, če bodo ugotovitve ugodne.

Poleg konvencionalnega navpičnega vrtanja in modernih računalniško podprtih metod raziskovanja 
sta za trajnostno proizvodnjo plina in nafte iz skrilavca pomembni dve napredni tehnologiji: 
vodoravno vrtanje in hidravlično lomljenje. Vodoravno vrtanje vključuje navpično vrtanje vrtin do 
globine, ki navadno presega dva kilometra, z vodoravnimi podaljški, ki potekajo vzdolž geoloških 
formacij v dolžini do tri kilometre ali celo več.

Hidravlično lomljenje je izjemno uveljavljena in preskušena tehnologija, ki je bila od leta 1947 
uporabljena v več kot 1,2 milijonih vrtin, večinoma v Kanadi in ZDA in v zadnjih 30 letih tudi v 
Evropi (zadnje čase v Nemčiji, na Švedskem, na Poljskem, v Španiji, na Danskem in v Združenem 
kraljestvu). Uporablja se pri pridobivanju konvencionalnih ogljikovodikov v EU, uporablja pa se 
tudi – oziroma se bo po pričakovanjih uporabljala v zelo velikem obsegu – v številnih državah po 
vsem svetu, vključno z Argentino, Kitajsko, Ukrajino in Indijo.

Poleg tega je pomembno spremljati regulativne ureditve in prakse po vsem svetu ter prepoznati in 
obravnavati pomisleke o vplivih pridobivanja plina in nafte iz skrilavca na okolje. Ti vplivi 
zadevajo predvsem morebitno porabo velikih količin vode, morebitno kemično onesnaženje teles 
podzemne vode, zlasti pitne, ravnanje z odpadno vodo in obvladovanje tveganj za površinske vode, 
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shranjevanje odpadne izvrtanine, učinke na samem mestu pridobivanja, potresne učinke in 
morebitne posledice z vidika emisij toplogrednih plinov.

Pomembno je opozoriti, da noben uradni ali kak drug ugledni vir ni dokazal sistematične povezave 
med pridobivanjem plina in nafte iz skrilavca ter zdravjem ljudi ali živali. V nobenem tovrstnem 
viru po vsem svetu ni primera, v katerem bi hidravlično lomljenje dokazano povzročilo 
onesnaženje pitne vode.

Kljub temu je treba poudariti, da nobena človeška dejavnost ne poteka brez tveganj. Namen 
regulativne ureditve mora biti zmanjšati vplive na okolje ter doseči razumno ravnovesje v luči 
znanosti, statističnih podatkov in celovitega upoštevanja tveganj in koristi (vključno z 
alternativnimi možnostmi). Žal so v javni razpravi nekateri podatki namerno prikriti, na podlagi 
hipotetičnih ali posameznih nesreč pa se velikokrat izpeljujejo sklepi o celotnem pridobivanju plina 
in nafte iz skrilavca.

V skladu s tem bi morala Komisija in pristojni nacionalni organi še naprej raziskovati morebitne 
vplive na okolje, vendar na osnovi znanstvenih in statističnih podatkov, ter vključiti vse države 
članice in ugledne vire z vsega sveta. Izogibati se morajo zanašanju na ideološko pristranske 
akademike.

Komisija in pristojni nacionalni organi si morajo prizadevati za največjo možno preglednost in 
javnosti zagotavljati informacije, ki temeljijo tako na znanstvenih dokazih in statističnih podatkih 
kot na oceni tveganj in koristi na osnovi konteksta in standardnih vrednosti.

Regulativna ureditev, izvajanje, spremljanje in sodelovanje

Člen 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije jasno določa, da imajo države članice suvereno 
pravico pri izbiri različnih virov energije ter posebno pravico pri izdajanju dovoljenj in drugih 
odobritev za raziskovanje in pridobivanje virov ogljikovodikov.

Pridobivanje plina in nafte iz skrilavca v EU urejajo ista načela, kot se uporabljajo za druga 
pridobivanja, na primer premoga, konvencionalnega plina in nafte, vodne in geotermalne energije, 
ter za podzemne dejavnosti, kot so vbrizgavanje CO2 za črpanje plina in nafte, shranjevanje zalog 
plina in nafte ter zajemanje in shranjevanje CO2.

Komisija meni, da okoljska zakonodaja EU obravnava projekte v zvezi z nekonvencionalnimi 
ogljikovodiki, v katerih se skupaj uporabljajo napredni tehnološki postopki, kot sta vodoravno 
vrtanje in hidravlično lomljenje, in v okviru skupno 36 instrumentov, med katerimi je posebej 
pomembnih osem direktiv, ureja vse faze od načrtovanja do prenehanja dejavnosti. Komisija je 
potrdila, da obstoječa zakonodaja EU in nacionalne zakonodaje zadovoljivo urejajo vse vidike 
pridobivanja plina in nafte iz skrilavca.

V skladu z veljavno direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje) in direktivami o rudarskih odpadkih je treba 
upoštevati javno mnenje in opraviti javno posvetovanje. Ko se pridobivanje začne, so v skladu z 
ustreznimi instrumenti EU obvezne ponovne presoje in po potrebi pregledi odobritev. Pristojni 
nacionalni organi so zavezani k spremljanju in če se predpisi ne upoštevajo, se lahko pridobivanje 
prepove.
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Znano je, da je učinkovitost zakonodaje EU in držav članic v končni fazi odvisna od uspešnega 
dela pristojnih nacionalnih organov, zato si morajo države članice prizadevati za okrepitev 
regulativne ureditve, spremljanja in izvajanja, če želijo uspešno pridobivati plin in nafto iz 
skrilavca.

Kakršna koli nova zakonodaja EU bo spodkopala sedanjo ustrezno mrežo evropskih in nacionalnih 
ureditev ter slednje oddaljila od obstoječega pristopa varnostnih analiz in povečala tveganje za 
vrzeli in podvajanja v regulativni ureditvi. Komisija in pristojni nacionalni organi morajo spremljati 
tehnološke spremembe po vsem svetu, da lahko v vsakem trenutku ocenijo primernost in 
učinkovitost obstoječe zakonodaje in regulativne prakse.

Komisija, pristojni nacionalni organi in panožne skupine si na evropski in svetovni ravni že 
izmenjujejo informacije. Intenzivnejše prizadevanje za izmenjavo najboljših praks in regulativnih 
izkušenj, vključno s statističnim spremljanjem uporabe in vpliva razvijajočih se tehnologij, lahko 
privede do pomembnih večstranskih koristi.

Komisija in pristojni nacionalni organi morajo še posebej upoštevati večdesetletne izkušnje 
zglednih severnoameriških regulativnih organov, kot sta British Columbia Oil and Gas 
Commission (komisija za nafto in plin Britanske Kolumbije) ali Energy Resources Conservation 
Board of Alberta (odbor za ohranjanje virov energije Alberte). Pozdraviti je treba pobude, kot je 
tista, ki jo je podalo kanadsko združenje naftnih proizvajalcev (Canadian Association of Petroleum 
Producers) za določanje najboljše prakse pri hidravličnem lomljenju, ali tista, ki jo je podala 
Mednarodna agencija za energijo za določanje najboljše prakse pri plinu in nafti iz skrilavca.

Pristojni nacionalni organi morajo analizirati in z drugimi deliti poročila o nesrečah, da lahko 
nemudoma uporabijo izkušnje iz preteklosti in pridejo do zaključkov, ob tem pa morajo ustrezno 
upoštevati občutljive poslovne informacije. Komisija mora oceniti učinkovitost različnih obstoječih 
informacijskih poti med pristojnimi nacionalnimi programi ob upoštevanju upravne obremenitve, ki 
jo povzročajo.

Okoljski vidiki hidravličnega lomljenja

Vodni viri

Voda je glavna sestavina tekočine za lomljenje, zato lahko črpanje in poraba velikih količin vodnih 
virov lokalno vplivata na ekološko in količinsko stanje površinskih in podzemnih vodnih virov, 
zmanjšanje količine in pretoka vode pa lahko vpliva na kakovost vode in na z njo povezane 
ekosisteme.

Plin iz skrilavca je eden od virov energije, za katere se porabi najmanj vode. V nasprotju z 
nekaterimi razširjenimi prepričanji je količina vode, potrebne za pridobivanje, zelo majhna v 
primerjavi z drugimi zahtevami. Verodostojne ocene količine vode, ki jo v Združenem kraljestvu 
porabijo za proizvodnjo 9 milijard kubičnih metrov plina iz skrilavca letno (približno 10 % trenutne 
letne porabe plina), se gibljejo med 1,25 in 1,65 milijoni kubičnih metrov, kar pomeni 0,14–0,18 % 
trenutne letne porabe vode za industrijo (to je 905 milijonov kubičnih metrov brez proizvodnje 
električne energije).
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Kljub temu morajo Komisija in pristojni nacionalni organi v okviru drugačne in alternativne 
uporabe vode spremljati možno porabo vodnih virov za pridobivanje v nacionalnih gospodarstvih. 
Proizvajalci morajo še naprej zmanjševati porabo vode pri lomljenju, iskati rešitve, ki se izogibajo 
uporabi sladke vode, ter čim bolj povečati ponovno uporabo. Pristojni nacionalni organi morajo še 
naprej upoštevati regulativno prakso v zvezi z razpoložljivostjo in kakovostjo vodnih virov.

Možne nevarne snovi

V EU je treba obravnavati zaskrbljenost v zvezi z morebitnim uhajanjem ogljikovodikov, tekočin 
za lomljenje in drugih snovi v vodonosnike in atmosfero.

Hidravlično lomljenje se dogaja na globini približno dveh kilometrov in od tu je pomikanje 
ogljikovodikov in tekočin za lomljenje navzgor praktično nemogoče. Znova je treba poudariti, da v 
nobenem uradnem ali kakem drugem uglednem viru po vsem svetu ni primera, v katerem bi 
hidravlično lomljenje dokazano povzročilo onesnaženje pitne vode.

Kemikalije, ki v trenutni praksi tvorijo približno 0,5 % tekočine za lomljenje, so dodatki, ki jih 
najdemo v gospodinjstvih, posamezni proizvajalci in panožne skupine pa vse pogosteje 
prostovoljno predlagajo – pristojni organi pa zahtevajo – objavo celotne sestave tekočin za 
lomljenje. Nosilci dejavnosti izločajo kakršne koli možne nevarne snovi.

Kljub temu je učinkovito ravnanje z vodo in končno odlaganje še vedno težavno, predvsem v zvezi 
s povratno vodo, ki lahko vsebuje veliko soli. Pristojni nacionalni organi morajo pozorno spremljati 
izvajanje regulativnih praks glede cevi in cementiranja vrtin.

Komisija mora predlagati najboljše prakse, pristojni nacionalni organi pa morajo zahtevati odpravo 
možnih nevarnih sestavin in razkritje celotne sestave tekočine za lomljenje ter uporabljenih količin 
prek javno dostopnih elektronskih virov.

Sodelovanje javnosti in lokalne razmere

Pri pridobivanju lahko pride do različnih vplivov, v začetnih fazah jih na primer povzročajo motorji 
na dizelsko gorivo ali zemeljski plin, ki poganjajo opremo za vrtanje in črpalke, med 
pridobivanjem pa črpalke in kompresorji. Za ploščad z osmimi vrtinami je lahko na primer 
potrebnih 4–6 tisoč voženj s tovornjaki v približno šestmesečnem obdobju pred začetkom 
pridobivanja. Tipičen nakupovalni center povzroča 15–25 tisoč voženj s tovornjaki na leto za 
nedoločen čas. Kot pri drugih vplivih na okolje je treba upoštevati tudi kontekst in standardne 
vrednosti.

Motnje postanejo minimalne, ko se pridobivanje začne, saj površinska oprema delujoče vrtine 
zavzema le nekaj kvadratnih metrov, proizvodnja pa je tiha. V nasprotju z večino ekstraktivnih in 
industrijskih postopkov odrabljene vrtine za plin in nafto iz skrilavca navadno ne puščajo sledi na 
površju pokrajine. Pristojni nacionalni organi morajo v sklopu svojih regulativnih dejavnosti in 
predvsem pri izvajanju direktive o presoji vplivov na okolje upoštevati te morebitne motnje.

Pred začetkom raziskovanj je treba zagotoviti sodelovanje javnosti z informacijskimi kampanjami, 
v zgodnjih fazah pred začetkom pridobivanja pa z javnimi posvetovanji. Zagotoviti je treba večji 
doseg javnega ozaveščanja o dejavnostih v zvezi z nekonvencionalnimi fosilnimi gorivi, da javnost 
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razume in sprejeme te dejavnosti ter jim zaupa. Pomembno je poudariti, da je lahko pridobivanje 
nekonvencionalnih fosilnih gorivi velika priložnost za krepitev gospodarstva, povečanje 
zaposlenosti in razvoj nekaterih evropskih regij.


