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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. chápe, že průzkum a těžba břidlicového plynu souvisejí s nekonvenčním uhlovodíkovým 
průzkumem a těžbou využívajícími metody horizontálních vrtů a vysokoobjemového 
hydraulického štěpení, které se uplatňují v odvětvích fosilních paliv na celém světě;

2. uznává, že průzkum a těžba břidlicového plynu mohou vést ke složitým a průřezovým 
interakcím s okolním životním prostředím, zejména v důsledku používaných technologií 
hydraulického štěpení, složení frakovací tekutiny, hloubky a provedení vrtů, jakož
i rozlohy zasaženého povrchu;

3. konstatuje, že průzkum a těžbu břidlicového plynu upravuje několik právních předpisů EU
v oblasti životního prostředí včetně směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí 
(85/337/EHS), směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES), směrnice
o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES), směrnice Seveso II (96/82/ES), směrnice
o stanovištích (92/43/EHS), nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH – 1907/2006), směrnice o biocidních přípravcích (98/8/ES)
a rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES);

4. připomíná právo každého členského státu stanovit podmínky pro využívání jeho 
energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby 
jeho zásobování energií v souladu s článkem 194 SFEU, pokud je plně respektován acquis 
communautaire, zejména v oblasti právních předpisů týkajících se životního prostředí;

5. připomíná, že rámcová směrnice o vodě požaduje, aby členské státy prováděly opatření 
nutná k prevenci zhoršování stavu všech podzemních vod, včetně znečištění ze zdrojů 
pocházejících z konkrétního místa, jako jsou uhlovodíkový průzkum a těžba; 

6. vyzývá Komisi, aby provedla komplexní přezkum stávajících právních předpisů a aby
v náležitých případech předložila návrhy, kterými zajistí, že ustanovení směrnice
o posuzování dopadů na životní prostředí odpovídajícím způsobem zahrnou zvláštní rysy 
průzkumu a těžby břidlicového plynu, aby do přílohy III směrnice o odpovědnosti za 
životní prostředí zahrnula hydraulické štěpení, aby požadovala odpovídající finanční 
záruku nebo pojištění pro krytí škod na životním prostředí a aby těžbu břidlicového plynu 
začlenila do směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) a podřídila ji požadavkům 
ve věci nejlepších dostupných technik, a sice vedle požadavků na čištění odpadních vod 
podle směrnice o odpadech z těžebního průmyslu;

7. připomíná, že „pokyny Komise k uplatňování směrnice 85/337/EHS na projekty spojené
s výzkumem a těžbou nekonvenčních uhlovodíků“ (Ares (2011) 1339393), které dne 12. 
prosince 2011 vydalo GŘ pro životní prostředí Evropské komise, potvrzují, že směrnice 
Rady 85/337/EHS ve znění pozměněném a kodifikovaném směrnicí 2011/92/EU
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí 
(známá jako směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí či směrnice EIA) upravuje 
průzkum a těžbu nekonvenčních uhlovodíků; dále připomíná, že jakákoli uplatňovaná 
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metoda hydraulického štěpení je součástí všech činností týkajících se průzkumu a těžby 
konvenčních a nekonvenčních uhlovodíků, které jsou upraveny výše uvedenými právními 
předpisy EU v oblasti životního prostředí (viz odstavec 3) a směrnicí 94/22/ES 
Evropského paramentu a Rady ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků;

8. vyzývá Komisi, aby neprodleně vydala pokyn týkající se stanovení základních údajů
o sledování vody nutných pro posouzení dopadů průzkumu a těžby břidlicového plynu na 
životní prostředí a stanovila kritéria, která mají být použita pro posouzení dopadů 
hydraulického štěpení na zásobárny podzemních vod v různých geologických formacích, 
včetně případného úniku a kumulativních dopadů; 

9. vyzývá průmyslové podniky, aby v rámci transparentní spolupráce s vnitrostátními 
regulačními úřady, environmentálními skupinami a společenstvími přijaly nezbytná 
opatření pro prevenci zhoršení stavu všech příslušných útvarů podzemních vod a tím 
zachovaly dobrý stav podzemních vod, jak je definován v rámcové směrnici o vodě
a směrnici o podzemních vodách;

10. zastává názor, že vzájemné dohody o zachování důvěrnosti ve věci škod na životním 
prostředí a na zdraví lidí a zvířat, například dohody, které platily mezi vlastníky půdy
v bezprostřední blízkosti vrtů břidlicového plynu a podnikateli v oblasti břidlicového 
plynu ve Spojených státech amerických, by nebyly v souladu se závazky EU a členských 
států vyplývajícími z Aarhuské úmluvy, ze směrnice o přístupu k informacím 
(2003/04/ES) a směrnice o odpovědnosti za životní prostředí.
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