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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. supranta, kad skalūnų dujų žvalgymui ir gavybai taikomi netradiciniai angliavandenilių 
žvalgymo ir gavybos metodai naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir didelio masto 
hidraulinį ardymą, kuriuos pasaulio mastu naudoja iškastinio kuro pramonėje;

2. pripažįsta, kad dėl skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos gali atsirasti sąveika su aplinka, visų 
pirma dėl taikomų hidraulinio ardymo technologijų ir ardymo skysčio sudėties, taip pat 
dėl gręžiamų gręžinių statybos ir gilumos ir naudojamo žemės paviršiaus ploto;

3. pažymi, kad skalūnų dujų žvalgymui ir gavybai taikomi keli ES aplinkos teisės aktai, tarp 
jų: Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB), Direktyva dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą (2004/35/EB), Kasybos atliekų direktyva (2006/21/EB), Seveso II 
direktyva (96/82/EB), Buveinių direktyva (92/43/EEB), Reglamentas dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Nr. 1907/2006), 
Biocidinių produktų direktyva (98/8/EB) ir Vandens pagrindų direktyva (2000/60/EB);

4. primena, kad kiekviena valstybė narė pagal SESV 194 straipsnį turi teisę nustatyti savo 
energijos šaltinių eksploatavimo sąlygas, pasirinkti naudoti tam tikrą energijos šaltinį ir 
spręsti dėl bendros energijos tiekimo struktūros, su sąlyga, kad visiškai laikomasi acquis 
communautaire nuostatų, pirmiausia aplinkos teisės aktų srityje;

5. primena, jog Vandens pagrindų direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų 
priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią visų požeminio vandens telkinių būklės 
blogėjimui, įskaitant blogėjimą dėl tam tikrų objektų šaltinių, pvz., angliavandenilių 
žvalgymo ir gavybos; 

6. ragina Komisiją išsamiai persvarstyti galiojančius teisės aktus ir prireikus pateikti 
pasiūlymus, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 
nuostatos tinkamai apimtų skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos ypatumus, hidraulinis 
ardymas būtų įtrauktas į Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą III priedą, 
taikant atitinkamo finansinio užtikrinimo arba draudimo sistemą būtų reikalaujama 
atlyginti žalą aplinkai, skalūnų dujų gavyba būtų įtraukta į Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvą (2010/75/ES) ir būtų taikomi geriausių galimų metodų reikalavimai, taip pat 
pagal Kasybos atliekų direktyvą nuotekų valymui keliami reikalavimai;

7. primena, kad 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos Aplinkos GD parengtose aiškinamosiose 
pastabose (Ares (2011)1339393) dėl Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo taikymo netradicinių 
angliavandenilių žvalgymo ir gavybos projektams patvirtinta, jog Tarybos direktyva 
85/337/EEB, pakeista ir kodifikuota Direktyva 2011/92/ES dėl valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai (žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV 
direktyva), apima netradicinių angliavandenilių žvalgymą ir gavybą; be to, primena, bet 
kokia naudojama hidraulinio ardymo technologija sudaro bendros tradicinės ir 
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netradicinės angliavandenilių žvalgymo ir gavybos veiklos, kuriai taikomi pirmiau minėti 
ES aplinkos teisės aktai (žr. 3 straipsnį) ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius 
išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų, dalį;

8. ragina Komisiją nedelsiant parengti gaires tiek dėl pirminių vandens stebėjimo duomenų, 
reikalingų atliekant skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos poveikio aplinkai vertinimą, tiek 
dėl kriterijų, taikomų vertinant hidraulinio ardymo poveikį skirtingų geologinių klodų 
požeminio vandens telkiniams, įskaitant galimą nuotėkį ir bendrą poveikį, nustatymo; 

9. ragina pramonės atstovus, skaidriai bendradarbiaujant su nacionalinėmis reglamentavimo 
institucijomis, aplinkos apsaugos grupėmis ir bendruomenėmis, imtis reikiamų priemonių, 
kad būtų užkirstas kelias visų atitinkamų požeminio vandens telkinių būklės blogėjimui, 
siekiant išsaugoti gerą požeminio vandens būklę, kaip nurodyta Vandens pagrindų 
direktyvoje ir Požeminio vandens direktyvoje;

10. mano, kad tarpusavio susitarimai, kuriais draudžiama atskleisti informaciją apie padarytą 
žalą aplinkai, žmonių bei gyvūnų sveikatai, pvz., JAV sudaryti netoli skalūnų dujų 
gręžinių esančios žemės savininkų ir skalūnų dujų operatorių susitarimai, neatitiktų ES ir 
valstybių narių įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją, Galimybės susipažinti su 
informacija direktyvą (2003/04/EB) ir Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą.
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