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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par slānekļa gāzi un slānekļa eļļu ― rūpnieciskie, enerģētiskie u. c. aspekti

(2011/2309(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 194. pantu,

- ņemot vērā tā 2010. gada 25. novembra rezolūciju „Topošā jaunā Eiropas enerģētikas 
stratēģija 2011.–2020. gadam”1,

- ņemot vērā tā 2011. gada 29. septembra rezolūciju par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, 
gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei par ilgtspējīgu 
attīstību2,

- 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 ieguvei3,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes 
Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu4,

- ņemot vērā ES tiesību aktus vides jomā, kas attiecas uz slānekļa gāzes ieguvi, tostarp:
Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu5; Direktīvu 2001/42/EK par konkrētu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu6; Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības 
atkritumu apsaimniekošanu7; Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā8; Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu un licencēšanu9; Direktīvu 98/8/EK par biocīdo 
produktu laišanu tirgū10; Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kur iesaistītas bīstamas vielas11; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā 
kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu12; un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.
4 OV L 295, 12.11.2010., 1. lpp.
5 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
6 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
7 OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.
8 OV L 327, 22.1.2000., 1. lpp.
9 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
10 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.
11 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
12 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
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15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1,

- ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumus,

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050”2,

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK3,

- ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

- ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

Enerģētikas aspekti

Iespējamie resursi

1. norāda, ka ir veiktas dažādas aplēses par slānekļa gāzes resursiem Eiropā, tostarp tās ir 
veikusi ASV Enerģētikas informācijas pārvalde; atzīst, ka, lai gan šīs aplēses savā būtībā 
ir neprecīzas, tās liecina par lielu vietēju enerģijas resursu pastāvēšanu; norāda, ka lielākā 
daļa Eiropas slānekļa eļļas rezervju ir koncentrētas Igaunijā un ka citi netradicionāli naftas 
avoti Eiropā plašākā mērogā vēl ir jāizpēta;

2. uzskata, ka politikas veidotāji gūtu labumu no precīzākiem datiem, kas tiem sniegtu 
iespēju veikt apzinātas izvēles; tāpēc piekrīt Eiropadomei, ka Eiropas iespējas attiecībā uz 
ilgtspējīgu slānekļa gāzes un slānekļa eļļas resursu ieguvi un lietošanu būtu jānovērtē un 
jāplāno; atzinīgi vērtē dalībvalstu veiktos novērtējumus un mudina tās turpināt šo darbu, 
kā arī aicina Komisiju veicināt Savienībā pieejamās slānekļa gāzes rezervju līmeņa 
noteikšanu, apkopojot dalībvalstu novērtējumos iegūtos rezultātus, kā arī pieejamos 
rezultātus no izpētes projektiem, lai analizētu un novērtētu iekšējās slānekļa gāzes ieguves 
iespējamību no ekonomiskā un vides viedokļa;

Enerģijas tirgi

3. norāda, ka slānekļa gāzes uzplaukumam ASV ir bijusi ievērojama ietekme uz dabasgāzes 
tirgus dinamiku un cenām, jo īpaši izraisot sašķidrinātās dabasgāzes, kas bija paredzēta 
ASV tirgum, novirzīšanu uz citurieni;

4. norāda, ka, gāzes tirgum kļūstot aizvien globālākam un savstarpēji saistītam, slānekļa 
gāzes ieguves attīstība palielinās globālā mēroga konkurenci dabasgāzes tirgū, tādējādi 
turpinot būtiski ietekmēt cenas; norāda, ka slānekļa gāze palīdzēs nostiprināt klientu 
stāvokli attiecībās ar piegādātājiem, tādējādi tai būtu jāizraisa cenu pazemināšanās;

5. aicina Komisiju, ņemot vērā gāzes tirgus attīstību un gāzes glabātavās noteiktu cenu 
pieaugumu Eiropā, nākamajā ES un ASV Enerģētikas padomes sanāksmē risināt 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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jautājumu par iespējamo slānekļa gāzes pasaules mēroga attīstības ietekmi uz 
sašķidrinātās dabasgāzes tirgu un iespējamu sašķidrinātās dabasgāzes pasaules mēroga 
tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu;

6. konstatē, ka pieaug dabasgāzes patēriņš; tāpēc atzīst pasaules mēroga slānekļa gāzes 
ražošanas būtisko nozīmi energodrošības un daudzveidības ilgtermiņa nodrošināšanā, 
tostarp Eiropā; apzinās, ka slānekļa gāzes vietējā ražošana veicinās piegādes drošību, 
ņemot vērā dalībvalstu atkarību no dabasgāzes importa no trešām valstīm; tomēr uzsver, 
ka ir svarīgi pieņemt citus piegādes drošības pasākumus un politikas virzienus, piemēram, 
uzlabojot energoefektivitāti, nodrošinot atbilstīgas gāzes uzglabāšanas iekārtas, dažādojot 
gāzes piegādes un tranzīta ceļus, kā arī veidojot uzticamas attiecības ar piegādātājām, 
tranzīta un patērētājām valstīm;

7. uzsver, ka svarīgs ir arī pilnīgi darbspējīgs, savstarpēji savienots un integrēts ES enerģijas 
tirgus, tostarp, lai pilnīgi izmantotu iespējas, ko varētu sniegt iespējama slānekļa gāzes 
ražošana ES; aicina Komisiju un dalībvalstis neatlaidīgi virzīties uz šā mērķa īstenošanu, 
jo īpaši nodrošinot netraucētu pāreju uz ES trešās enerģijas paketes noteikumiem, lai laikā 
līdz 2014. gadam saskaņotu Eiropas tirgus;

Pāreja uz dekarbonizētu ekonomiku

8. uzskata, ka slānekļa gāzes ieguve ES palīdzēs sasniegt ES mērķi laikā līdz 2050. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gadā 
reģistrētajiem līmeņiem, kas ir „Enerģētikas ceļveža 2050” pamatā;

9. piekrīt Komisijai, ka enerģijas sistēmas pārveides kontekstā gāzei būs būtiska nozīme, kā 
norādīts iepriekš minētajā ceļvedī, jo gāze ir ātrs un rentabls veids, kā samazināt atkarību 
no citiem fosilā kurināmā veidiem, kas rada lielāku piesārņojumu, tādējādi ierobežojot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; uzskata, ka slānekļa gāzei kā „pārejas kurināmajam” šajā 
ziņā varētu būt liela nozīme, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kurās enerģijas ražošanā izmanto 
lielu daudzumu akmeņogļu;

10. piebilst arī, ka konkrēti atjaunojamās enerģijas veidi, piemēram, vēja enerģija, nav 
pastāvīgi un tie ir jāpapildina ar pastāvīga un elastīga enerģijas avota rezervi; pauž 
viedokli, ka šim mērķim varētu būt noderīga dabasgāze, tostarp slānekļa gāze; tomēr 
atzīst, ka bez oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas gāzes izmantošana ilgtermiņā 
varētu aprobežoties ar šādu atbalsta un līdzsvarojošu nozīmi;

11. aicina Komisiju atbilstīgi „Enerģētikas ceļveža 2050” stratēģijai novērtēt netradicionālās 
gāzes ietekmi un izredzes ES, tajā pašā laikā atzīstot, ka netradicionālās gāzes 
izmantošanas mērogu ES galu galā noteiks tirgus;

Ar rūpniecību un ekonomiku saistītie netradicionālās naftas un gāzes aspekti

Rūpniecības vide

12. atgādina, ka atbalstu ievērojamajam slānekļa gāzes ražošanas pieaugumam ASV 
nodrošināja attīstīta rūpnieciskā vide, tostarp pietiekams urbšanas torņu skaits, vajadzīgā 
darbaspēka un pieredzējušas un labi nodrošinātas pakalpojumu nozares pieejamība;
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norāda, ka ES būs vajadzīgs laiks, kamēr vajadzīgo pakalpojumu nozare attīstīs atbilstošas 
spējas un uzņēmumi iegūs vajadzīgo aprīkojumu un pieredzi, lai atbalstītu plaša mēroga 
slānekļa gāzes ražošanu, kas īstermiņā, iespējams, veicinās cenu paaugstināšanos; mudina 
īstenot sadarbību starp atbilstīgajiem ES un ASV uzņēmumiem, lai samazinātu izmaksas;
uzskata, ka gaidām attiecībā uz slānekļa gāzes ieguves attīstību ES būtu jābūt reālistiskām;

13. mudina slānekļa gāzes ieguvē ieinteresētās valstis savās tradicionālajās izglītības un 
apmācību sistēmās ieviest vajadzīgās prasmes, lai sagatavotu vajadzīgo kvalificēto 
darbaspēku;

14. uzsver slānekļa gāzes ražošanas atbalsta nozīmi, izveidojot atbilstošu infrastruktūru, jo 
īpaši saistībā ar cauruļvadiem un ceļiem;

15. aicina Komisiju novērtēt iespējamos slānekļa gāzes nodrošinātos ekonomiskos 
ieguvumus, tostarp nodarbinātības iespēju jomā;

16. norāda, ka ES enerģijas un vides politikas ietvaros ir jāatzīst un jānovērš iespējamie 
šķēršļi ieguldījumu veikšanai slānekļa gāzes ražošanā ES;

17. aicina veikt turpmāku pētniecību un izstrādi saistībā ar instrumentiem un tehnoloģijām, 
tostarp oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu, lai atbalstītu un uzlabotu 
netradicionālās gāzes ilgtspējīgu un drošu attīstību;

Licencēšanas sistēma

18. aicina dalībvalstis nodrošināt vajadzīgos administratīvos un pārraudzības resursus ar 
slānekļa gāzi saistīto pasākumu izstrādei;

19. norāda, ka pašreizējo licencēšanas procedūru attiecībā uz slānekļa gāzes izpēti regulē 
vispārējie izrakteņu ieguves vai ogļūdeņraža jomas tiesību akti; pauž viedokli, ka 
tiesiskais regulējums attiecībā uz agrīno izpēti ES ir adekvāts;

20. uzsver, ka ir svarīgi īstenot visaptverošu apspriešanos ar sabiedrību, īpaši saistībā ar 
jaunas pieejas ieviešanu gāzes izpētes jomā; norāda, ka atsevišķās dalībvalstīs atļauju 
izsniegšanas posmā netiek veikta pietiekama sabiedriskā apspriešanās; aicina dalībvalstis 
izvērtēt savus tiesību aktus, lai pārliecinātos, vai tajos šis aspekts ir pienācīgi ņemts vērā;

21. pauž viedokli, ka tām dalībvalstīm, kuras īsteno slānekļa gāzes projektus, attiecībā uz 
pilnvarošanu un licencēšanu, kā arī atbilstības vides tiesību aktiem pārbaudi, būtu 
jāpieņem vienas institūcijas apstiprinājuma sistēmas pieeja, kas dažās dalībvalstīs saistībā 
ar visiem enerģijas projektiem ir ierasta prakse;

22. aicina valsts iestādes bez kavēšanās pārbaudīt un vajadzības gadījumā uzlabot tiesisko 
regulējumu, lai nodrošinātu slānekļa gāzes projektu atbilstību, jo īpaši, lai sagatavotos 
iespējamai komerciālai ražošanai Eiropā nākotnē;

Sabiedrības viedoklis un labākā prakse

Sabiedrības attieksme
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23. ir labi informēts, ka sabiedrības attieksme pret slānekļa gāzes attīstību dažādās dalībvalstīs 
atšķiras; aicina nodrošināt labāku sabiedrības informētību saistībā ar slānekļa gāzes 
darbībām un atbalsta tādu portālu izveidi, kas sniedz piekļuvi plašam publiski pieejamas 
informācijas klāstam par slānekļa gāzes darbībām; mudina uzņēmumus, kas Eiropā iegūst 
slānekļa gāzi, pirms urbuma veikšanas sniegt visaptverošu informāciju par to veiktajām 
darbībām, tostarp publiskojot informāciju par ķīmiskajām vielām, ko viņi grasās izmantot 
hidrauliskajā sadrumstalošanā;

24. norāda, ka ES slānekļa gāzes ieguvējiem ir īpaši svarīgi iesaistīties un veidot ciešas 
attiecības ar vietējām kopienām katrā to īstenoto pasākumu posmā, ņemot vērā apstākli, 
ka ES ir lielāks iedzīvotāju blīvums nekā ASV un zemes īpašniekiem Eiropā nepieder 
apakšzemes resursi, tādējādi viņi negūst tiešu labumu no ieguves, kā tas ir ASV; aicina 
slānekļa gāzes uzņēmumus nodrošināt, lai vietējās kopienas gūtu labumu no slānekļa 
gāzes ieguves;

25. atzīst, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārredzamam un atklātam dialogam ar pilsonisko 
sabiedrību, balstoties uz pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem; atgādina, ka ES 
2012. gada budžetā ir iekļauta apropriācija, kas ir paredzēta eksperimentālu projektu un 
citu atbalsta pasākumu finansēšanai, lai veicinātu šādu dialogu; uzskata, ka tas būtu 
jāorganizē neitrālā veidā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, tostarp valstu iestādēm, 
vietējām kopienām, vispārējo sabiedrību, uzņēmumiem un NVO;

Labākā prakse

26. uzsver labāko pieejamo tehnoloģiju un labāko darbības prakšu piemērošanas, kā arī 
pastāvīgas tehnoloģiju un prakšu pilnveidošanas nozīmi slānekļa gāzes ražošanā;

27. uzsver, ka, izstrādājot labākas tehnoloģijas un prakses, kas balstās uz stingriem 
noteikumiem, uzņēmumi un pakalpojumu nozares ne tikai palielinās sabiedrības atbalstu 
slānekļa gāzes projektiem, bet iegūs arī uzņēmējdarbības iespējas un uzlabos eksporta 
izredzes, ņemot vērā pasaules mērogā pastāvošās ar netradicionālās gāzes izpēti saistītās 
vides problēmas;

28. uzsver vajadzību noteikt obligātos drošības standartus un pārbaudes celtniecības un 
hidrauliskās sašķelšanas posmos, kuros drošībai ir būtiska nozīme; jo īpaši uzsver to, ka 
uzņēmumiem vajadzētu ierobežot sadedzināšanu un izplūdi un, ja iespējams, reģenerēt 
gāzi;

29. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi atjaunotu un sakoptu izmantoto zemi un, pabeidzot 
savu darbību, veiktu pārraudzību pēc ekspluatācijas pārtraukšanas;

30. mudina veikt labākās prakses un informācijas apmaiņu starp ES un ASV; jo īpaši mudina 
to Eiropas un ASV pilsētu un pašvaldību pāru veidošanu, kuras ir atklājušas slānekļa gāzi;
uzsver, ka ir svarīgi nodot zināšanas par slānekļa gāzes ieguvi no rūpniecības pārstāvjiem 
vietējām kopienām;

31. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un atbalstīt videi nekaitīgus ES eksperimentālos 
projektus saistībā ar netradicionālo vietējo enerģijas avotu izmantošanu;
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32. atgādina, ka princips „piesārņotājs maksā” attiektos uz slānekļa gāzes ieguves darbībām 
un uzņēmumi būtu atbildīgi par visiem kaitējumiem, ko tie varētu radīt;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.


