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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. rozumie, že prieskum a ťažba bridlicového plynu súvisia s prieskumom a ťažbou všetkých 
nekonvenčných uhľovodíkov, pri ktorých sa využívajúc horizontálne vrty a hydraulické 
štiepenie s použitím veľkého množstva vody, ktoré sa uplatňujú v odvetví fosílnych palív 
na celom svete;

2. uznáva, že prieskum a ťažba bridlicového plynu môžu vyústiť do všestranného 
vzájomného pôsobenia s okolitým prostredím, najmä z dôvodu využitia technológie 
hydraulického štiepenia, zloženia štiepiacej kvapaliny, ako aj hĺbky a konštrukcie vrtov 
a plochy ovplyvneného územia;

3. poznamenáva, že na prieskum a ťažbu bridlicového plynu sa vzťahuje niekoľko právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vrátane smernice o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie (85/337/EHS), smernice o environmentálnej zodpovednosti 
(2004/35/ES), smernice o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2006/21/ES), 
smernice Seveso II (96/82/ES), smernice o biotopoch (92/43/EHS), nariadenia 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH –
č. 1907/2006), smernice o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (98/8/ES) a rámcovej 
smernice o vode (2000/60/ES);

4. pripomína právo každého členského štátu v súlade s článkom 194 ZFEÚ určiť podmienky 
pre využívanie svojich energetických zdrojov, vybrať si medzi rôznymi zdrojmi energie 
a stanoviť všeobecnú štruktúru svojho zásobovania energiou za predpokladu, že sa v plnej 
miere dodržiava acquis communautaire, najmä v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa 
životného prostredia;

5. pripomína, že rámcová smernica o vode požaduje, aby členské štáty vykonávali opatrenia, 
ktoré sú potrebné na zabránenie zhoršenia stavu všetkých útvarov podzemných vôd, a to 
aj zo zdrojov prichádzajúcich z osobitných miest, akými je napríklad prieskum a ťažba 
uhľovodíkov; 

6. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila komplexné preskúmanie existujúcich právnych 
predpisov a v náležitých prípadoch predložila návrhy s cieľom zabezpečiť, aby sa 
ustanovenia smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v dostatočnej miere 
týkali osobitostí prieskumu a ťažby bridlicového plynu, aby zahrnula hydraulické 
štiepenie do prílohy III k smernici o environmentálnej zodpovednosti, aby požadovala 
primerané finančné zabezpečenie alebo poistenie krytia environmentálnych škôd, aby 
zahrnula ťažbu bridlicového plynu do pôsobnosti smernice o priemyselných emisiách 
(2010/75/EÚ) a zabezpečila, aby sa na ťažbu bridlicového plynu uplatňovali požiadavky 
týkajúce sa najlepších dostupných techník popri požiadavkách na čistenie odpadových 
vôd vyplývajúcich zo smernice o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu;

7. pripomína, že usmernenie o uplatňovaní smernice 85/337/EHS pri projektoch súvisiacich 
s prieskumom a ťažbou nekonvenčných uhľovodíkov (ref. Ares (2011)1339393), ktoré 
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vydalo GR Európskej komisie pre životné prostredie 12. decembra 2011, potvrdzuje, že 
smernica Rady 85/337/EHS, zmenená a doplnená a kodifikovaná smernicou 2011/92/EÚ 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
(známa ako smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo smernica EIA), 
sa venuje problematike prieskumu a ťažby nekonvenčných uhľovodíkov; ďalej pripomína, 
že každá uplatňovaná metóda hydraulického štiepenia je súčasťou celkových činností 
týkajúcich sa prieskumu a ťažby konvenčných a nekonvenčných uhľovodíkov, na ktoré sa 
vzťahuje uvedený právny predpis EÚ týkajúci sa životného prostredia (pozri odsek 3) 
a smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov;

8. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vydala usmernenie týkajúce sa stanovenia základných 
údajov z monitorovania vody potrebných na posudzovanie vplyvov prieskumu a ťažby 
bridlicového plynu na životné prostredie, ako aj kritérií, ktoré sa majú použiť na 
posudzovanie vplyvov hydraulického štiepenia na zdroje podzemnej vody v rôznych 
geologických formáciách vrátane možného úniku a kumulatívnych vplyvov; 

9. vyzýva priemyselné odvetvia, aby v rámci transparentnej spolupráce s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi a skupinami a spoločenstvami z oblasti životného prostredia prijali 
opatrenia, ktoré sú potrebné na zabránenie zhoršeniu stavu príslušných útvarov 
podzemných vôd, a tým zachovali dobrý stav podzemných vôd vymedzený v rámcovej 
smernici o vode a v smernici o podzemných vodách;

10. zastáva názor, že vzájomné dohody o zachovaní mlčanlivosti v súvislosti so spôsobením 
škody na životnom prostredí, zdraví ľudí a zvierat, ako sú dohody, ktoré platili medzi 
vlastníkmi pôdy v blízkosti vrtov na ťažbu bridlicového plynu a podnikateľmi v oblasti 
bridlicového plynu v USA, by neboli v súlade so záväzkami EÚ a členských štátov 
vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru, smernice o prístupe k informáciám (2003/04/ES) 
a smernice o environmentálnej zodpovednosti;
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