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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. razume, da se raziskovanje in pridobivanje plina iz skrilavca nanašata na vse 
nekonvencionalno raziskovanje in pridobivanje ogljikovodikov z metodami vodoravnega 
vrtanja in hidravličnega lomljenja v velikem obsegu, ki se uporabljajo v industriji fosilnih 
goriv po vsem svetu;

2. se zaveda, da raziskovanje in pridobivanje plina iz skrilavca lahko privedeta do zapletene 
in večplastne interakcije z okolico, zlasti zaradi uporabe metode hidravličnega lomljenja, 
sestave tekočine za lomljenje, globine in strukture vrtin in velikosti prizadete površine;

3. ugotavlja, da raziskovanje in pridobivanje plina iz skrilavca obravnava več besedil 
okoljske zakonodaje EU, vključno z direktivo o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS), 
direktivo o okoljski odgovornosti (2004/35/ES), direktivo o rudarskih odpadkih 
(2006/21/ES), direktivo Seveso II (96/82/ES), direktivo o habitatih (92/43/EGS), uredbo o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH – 1907/2006), 
direktivo o biocidnih proizvodih (98/8/ES) in okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES);

4. opozarja na pravico držav članic iz člena 194 PDEU, da določijo pogoje za izkoriščanje
svojih energetskih virov ter da izberejo med različnimi viri energije in na splošno 
strukturo svoje oskrbe z energijo, če se le pri tem v celoti spoštuje pravni red EU, zlasti na 
področju okolja;

5. opozarja, da okvirna direktiva o vodah od držav članic zahteva, da izvedejo ukrepe, 
potrebne za preprečitev slabšanja stanja vseh teles podzemne vode, tudi tistih iz posebnih 
točk izvora, na primer pri iskanju in črpanju ogljikovodikov; 

6. poziva Komisijo, naj izvede celovit pregled obstoječe zakonodaje in po potrebi vloži 
predloge, ki bodo zagotovili, da bodo določbe direktive o presoji vplivov na okolje 
ustrezno zajemale posebnosti raziskovanja in pridobivanja plina iz skrilavca, naj vključi
hidravlično lomljenje v Prilogo III direktive o okoljski odgovornosti, zahteva ustrezno 
finančno jamstvo ali zavarovanje za kritje okoljske škode in poskrbi, da bo pridobivanje 
plina iz skrilavca vključeno v direktivo o industrijskih emisijah (2010/75/EU) ter bodo 
zanj poleg zahtev glede čiščenja odpadne vode, ki jih določa direktiva o rudarskih 
odpadkih, veljale zahteve glede najboljše razpoložljive tehnologije;

7. opominja, da navodilo o uporabi Direktive 85/337/EGS za projekte, povezane z 
raziskovanjem in pridobivanjem nekonvencionalnih ogljikovodikov (ref. Ares 
(2011)1339393), ki ga je izdal GD za okolje Komisije dne 12. 12. 2011 potrjuje, da 
Direktiva Sveta 85/337/EGS, kot jo je spremenila in kodificirala Direktiva 2011/92/EU, o 
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (tako imenovana direktiva 
o presoji vplivov na okolje ali direktiva EIA) dovolj dobro zajema raziskovanje in 
pridobivanje nekonvencionalnih ogljikovodikov; poleg tega želi spomniti, da uporaba 
metode hidravličnega lomljenja sodi v skupino konvencionalnih in nekonvencionalnih 
dejavnosti raziskovanja in pridobivanja ogljikovodikov, ki jih zajema omenjena okoljska 
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zakonodaja EU (glej odstavek 3) in Direktiva 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in 
izkoriščanje ogljikovodikov;

8. poziva Komisijo, naj nemudoma izda smernice za vzpostavitev zbiranja podatkov o 
referenčnih vrednostih za dolgoročni monitoring vode, ki so potrebni za presojo vplivov 
raziskovanja in pridobivanja plina iz skrilavca na okolje, in merila za ocenjevanje vpliva 
hidravličnega lomljenja na zbiralnike podzemne vode v različnih geoloških formacijah, 
vključno z morebitnim iztekanjem in s skupnimi vplivi; 

9. poziva to panogo, naj ob preglednem sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi, 
okoljskimi skupinami in skupnostmi sprejme potrebne ukrepe za preprečitev poslabšanja 
stanja vseh zadevnih teles podzemne vode, torej za ohranitev dobrega stanja podzemne 
vode, kot določata okvirna direktiva o vodah in direktiva o podzemni vodi;

10. meni, da sporazumi o nerazkritju informacij, ki se nanašajo na okoljsko škodo ter škodo 
za zdravje ljudi in živali, kot veljajo med lastniki zemljišč v bližini vrtin za plin iz 
skrilavca in nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca v ZDA, ne bi bili v skladu z 
obveznostmi EU in držav članic, ki so določene v Aarhuški konvenciji, direktivi o dostopu 
do informacij (2003/04/ES) in direktivi o okoljski odgovornosti.
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