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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. saprot, ka slānekļa gāzes izpēte un ieguve nozīmē jebkādu netradicionālu ogļūdeņražu 
izpēti un ieguvi, izmantojot horizontālos urbumus un lielapjoma hidrauliskās laušanas 
metodes, ko fosilā kurināmā ieguvei izmanto visā pasaulē;

2. atzīst, ka slānekļa gāzes izpēte un ieguve varētu radīt sarežģītu un plašu mijiedarbību ar 
apkārtējo vidi, jo īpaši izmantotās hidrauliskās laušanas metodes, laušanas šķidruma 
sastāva, urbumu dziļuma un konstrukcijas, kā arī skartās virszemes platības dēļ;

3. norāda, ka slānekļa gāzes izpēti un ieguvi reglamentē vairāki ES vides tiesību akti, tostarp 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva (85/337/EEK), Direktīva par atbildību vides 
jomā (2004/35/EK), Kalnrūpniecības atkritumu direktīva (2006/21/EK), Seveso II 
direktīva (96/82/EK), Dzīvotņu direktīva (92/43/EEK), Regula, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH – Nr. 1907/2006), Biocīdo 
produktu direktīva (98/8/EK) un Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK);

4. atgādina, ka saskaņā ar LESD 194. pantu dalībvalstīm ir tiesības noteikt savu 
energoresursu izmantošanas nosacījumus, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt 
savas energoapgādes vispārējo struktūru, ja vien pilnībā tiek ievērots acquis 
communautaire, jo īpaši vides tiesību aktu jomā;

5. atgādina, ka Ūdens pamatdirektīvā ir noteikts — dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, kas 
nepieciešami, lai novērstu visu gruntsūdens tilpņu stāvokļa pasliktināšanos, tostarp 
pasliktināšanos tāda piesārņojuma dēļ, kas radies konkrētu darbību, piemēram, 
ogļūdeņražu izpētes un ieguves, rezultātā; 

6. aicina Komisiju veikt visaptverošu spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanu un vajadzības 
gadījumā ierosināt priekšlikumus, lai garantētu, ka Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvas noteikumi nodrošina atbilstīgu regulējumu attiecībā uz slānekļa gāzes izpētes 
un ieguves specifiku, lai hidraulisko laušanu iekļautu Direktīvas par atbildību vides jomā 
III pielikumā, lai pieprasītu atbilstošas finansiālas garantijas vai apdrošināšanu, kas segtu 
kaitējumu videi, un lai slānekļa gāzes ieguvi iekļautu Rūpniecisko emisiju direktīvā 
(2010/75/ES), līdz ar Kalnrūpniecības atkritumu direktīvā noteiktajām notekūdeņu 
apstrādes prasībām uz to attiecinot arī labāko pieejamo tehnisko paņēmienu prasības;

7. atgādina, ka Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 2011. gada 12. decembra dokumentā 
„Pamatnostādnes par Direktīvas 85/337/EEK piemērošanu projektiem, kas saistīti ar 
netradicionālu ogļūdeņražu izpēti un ieguvi” (Ares (2011)1339393), ir apstiprināts — uz 
netradicionālu ogļūdeņražu izpēti un ieguvi attiecas arī Padomes Direktīva 85/337/EEK 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Ietekmes uz vidi 
novērtējuma jeb IVN direktīva), kas grozīta un kodificēta ar Direktīvu 2011/92/ES; turklāt 
atgādina, ka ikviena izmantotā hidrauliskās laušanas metode ir daļa no tradicionālas un 
netradicionālas ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbību kopuma, uz kurām attiecas 
iepriekšminētie ES vides tiesību akti (skat. 3. punktu) un Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1994. gada 30. maija Direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas 
noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei;

8. aicina Komisiju nekavējoties sniegt vadošus norādījumus gan par ūdens monitoringa 
pamatdatu vākšanu, kas vajadzīgi, lai veiktu slānekļa gāzes izpētes un ieguves ietekmes uz 
vidi novērtējumu, gan par kritērijiem, pēc kuriem ir jāvērtē hidrauliskās laušanas ietekme 
uz gruntsūdens krātuvēm dažādos ģeoloģiskajos veidojumos, tostarp attiecībā uz 
iespējamo noplūdi un kumulatīvo ietekmi; 

9. aicina nozares uzņēmumus, pārskatāmā veidā sadarbojoties ar valsts regulatīvajām 
iestādēm, vides aktīvistu grupām un iedzīvotājiem, veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai 
novērstu visu attiecīgo gruntsūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos un tādējādi uzturētu 
labu gruntsūdens stāvokli, kā noteikts Ūdens pamatdirektīvā un Gruntsūdeņu direktīvā;

10. uzskata, ka savstarpējas vienošanās neizpaust informāciju par videi un cilvēku un 
dzīvnieku veselībai nodarīto kaitējumu (piemēram, tās, kas starp slānekļa gāzes urbumu 
tuvumā esošās zemes īpašniekiem un slānekļa gāzes operatoriem bijušas spēkā ASV) 
neatbilstu ES un dalībvalstu saistībām, kas tām jāpilda saskaņā ar Orhūsas konvenciju, 
Informācijas pieejamības direktīvu (2003/04/EK) un Direktīvu par atbildību vides jomā.
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