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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0444/2012, ko iesniedza Pilsoņu tiesību asociācija, par 
slānekļa gāzes izmantošanas projektu Rumānijā 

Lūgumraksts Nr. 0484/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ralf 
Fuhrmann, par hidrosprādzieniem un slānekļa gāzes ieguves bīstamību 

Lūgumraksts Nr. 0504/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Danièle 
Favari un kam pievienoti 15 860 paraksti, par iebildumiem pret slānekļa 
gāzes izmantošanu

Lūgumraksts Nr. 0596/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Vasile 
Stan, par protestu pret slānekļa gāzes izmantošanu Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0759/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Annegret 
Karimdadian-Hicking, par hidrosprādzieniem un slānekļa gāzes ieguves 
bīstamību

Lūgumraksts Nr. 0761/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Edward 
Zytka, par slānekļa gāzes ieguvi Polijā

Lūgumraksts Nr. 0895/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgā Rosemary Rechter, par fosilo kurināmo 

Lūgumraksts Nr. 2376/2013, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Oana 
Chirila, par slānekļa gāzes meklēšanu Rumānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0444/2012 kopsavilkums
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Asociācija pauž lielu neapmierinātību par slānekļa gāzes izpētes un ieguves projektu Vama 
Večē un Konstantā, norādot, ka ir nobažījusies par iespējamo kaitējumu pazemes ūdeņiem 
Rumānijas piekrastes teritorijā. Asociācija pieprasa bloķēt vai uz pagaidu laiku apturēt 
projektu, līdz par to netiek īstenots referendums.

Lūgumraksta Nr. 0484/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs brīdina par hidrosprādziena tehnoloģijas, ko izmanto slānekļa gāzes 
ieguvei, bīstamību. Hidrosprādziena tehnoloģija nozīmē to, ka saspiests ūdens un ķimikāliju 
maisījums tiek ievadīts zemē, lai iegūtu gāzi no iežu slāņiem. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto Vācijā uz šo metodi attiecas novecojuši ieguves nozares noteikumi, un 
pirms tās izmantošanas nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
brīdina par gruntsūdens un dzeramā ūdens piesārņošanu ar ķimikālijām, par lauksaimniecības 
zemes zudumu, ainavas sabojāšanu ar urbumiem un ļoti liela ūdens daudzuma izmantošanu 
hidrosprādziena procesā. Viņš arī norāda, ka hidrosprādziens daudz vairāk ietekmē vidi nekā 
tradicionālās gāzes ieguves metodes, jo izdalās metāns un tiek patērēts ļoti liels enerģijas 
daudzums. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz cita starpā veikt obligātu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas papildinātu slānekļa gāzes ieguves plānus, aizliegt slānekļa gāzes ieguvi 
dzeramā ūdens sateces vietās un dabas teritorijās, nepiešķirt subsīdijas, ja tiek izmantota 
hidrosprādziena tehnoloģija, noteikt absolūtu dabas un vides prioritāti, kā arī noteikt obligātu 
gāzes ieguves uzņēmumu atbildību attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu par jebkādu nodarīto 
kaitējumu.

Lūgumraksta Nr. 0504/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja koordinē pilsoņu protesta akcijas vairākās dalībvalstīs pret slānekļa 
gāzes izpēti un izmantošanu. Ir iesniegti daudzi nespeciālistiem grūti saprotami dokumenti. 
Galvenā prasība attiecas uz to, ka pašreizējie ES tiesību akti ir nepilnīgi un pārāk vāji un 
nenodrošina kompetentu pamatu šai jaunajai tehnoloģijai. Trūkst visaptverošu tiesību aktu par 
resursu ieguvi, tiesību aktos par ūdens resursu izmantošanu rūpnieciskām vajadzībām ir pārāk 
daudz izņēmumu, bet iedzīvotāju skaita radītais spiediens uz pašreizējiem resursiem aizvien 
pieaug. Direktīvā 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējumu un tās turpmākajos 
grozījumos, I pielikumā, 1. pantā ir noteikts maksimālais gāzes ieguves apjoms, un 
12. pantā — gruntsūdeņu resursu izmantošanas maksimālais apjoms, abos gadījumos pārāk 
zemā līmenī, tādējādi atsakoties no obligāta ietekmes novērtējuma. Lūgumraksta iesniedzēji 
aicina Parlamentu īstenot savas pilnvaras un koplēmuma procedūrā ņemt vērā viņu 
argumentus.

Lūgumraksta Nr. 0596/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret slānekļa gāzes izmantošanu, norādot, ka vairākumā 
gadījumu ogļūdeņradis no cilmieža rodas miljoniem gadu laikā 100–150 °C temperatūrā. Viņš 
izsaka bažas par veselības apdraudējumu, kas saistīts ar šo iegulu ieguvi, atsaucoties uz Veila 
Kornela medicīnas koledžas (Weill Cornell Medical College) Ņujorkā endokrinologu Adam 
Law, kurš pauž atbalstu hidrosprādzienu moratorija noteikšanai, līdz nebūs zināma visa 
ietekme uz veselību. Viņš aicina izpētīt citas enerģijas pārejas iespējas, lai ievērojami 
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samazinātu fosilās un kodolenerģijas izmantošanu, un lūdz noteikt moratoriju slānekļa gāzes 
izpētei un ieguvei. 

Lūgumraksta Nr. 0759/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par bīstamību, ko rada hidrosprādzieni — process, ko 
izmanto slānekļa gāzes ieguvē no pazemes iežu slāņiem, ievadot tajos saspiestu ūdens un 
ķimikāliju maisījumu; šo procesu Vācijā regulē novecojuši ieguves nozares noteikumi, kuros 
nav prasīts veikt iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu. Viņa arī brīdina, ka šis process 
izraisa gruntsūdens un dzeramā ūdens ķīmisko piesārņojumu, lauksaimniecības zemes 
zudumu, ainavas sabojāšanu ar urbumiem un ļoti liela ūdens daudzuma patēriņu 
hidrosprādziena procesam, norādot, ka metāna emisijas un liela enerģijas patēriņa dēļ 
hidrosprādzieni piesārņo vidi daudz vairāk nekā tradicionālā gāzes ieguve. Tāpēc viņa aicina 
slānekļa gāzes ieguves projektiem iepriekš veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, aizliegt 
slānekļa gāzes ieguvi dzeramā ūdens sateces vietās un dzīvās dabas teritorijās, atcelt 
subsīdijas hidrosprādzieniem, noteikt absolūto prioritāti dzīvajai dabai un videi, kā arī ar 
likumu noteikt atbildību gāzes ieguves uzņēmumiem par jebkuru nodarīto kaitējumu.

Lūgumraksta Nr. 0761/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Polija virzās uz intensīvu slānekļa gāzes izmantošanu, kas 
var radīt lielas problēmas, jo īpaši izraisīt gruntsūdeņu piesārņojumu ar metāna gāzi un 
ķimikālijām. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu iejaukties un panākt, ka tiek 
pārtraukta slānekļa gāzes ieguve, ko galvenokārt veic ārvalstu uzņēmumu grupas un kas ne 
vien izraisīs postošu vides piesārņojumu, bet arī radīs nopietnus draudus cilvēku un dzīvnieku 
veselībai. 

Lūgumraksta Nr. 0895/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ES tiesību akti nav pietiekami spēcīgi, lai varētu novērst 
riskus, kas saistīti ar hidrosprādzieniem slānekļa gāzes izpētē. Viņa aicina izstrādāt īpašus 
sauszemes izpētes noteikumus, apgalvojot, ka pašreizējās tiesību normas ir pārņemtas no 
tiesību aktiem par jūras izpēti. Lūgumraksta iesniedzēja ierosina pieņemt tiesību normas par, 
cita starpā, cementa kvalitāti, seismisko novērošanu, virszemes metāna atklāšanu, ūdens 
izvadīšanu un attālumu no dzīvojamām zonām.

Lūgumraksta otrajā daļā lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret to, ka iniciatīvā 
„Apvārsnis 2020” gāze tiek uzskatīta par tādu enerģijas veidu, kas ir saistīts ar nelielu oglekļa 
dioksīda emisiju, un ka izpētes un attīstības projektu finansējums atjaunojamās enerģijas jomā 
ir ticis palielināts, lai skaidri aptvertu fosilo kurināmo. Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd šo 
labojumu, uzskatot, ka tas nelabvēlīgi ietekmēs atjaunojamās enerģijas nozari, un prasa 
paskaidrojumus par to.

Lūgumraksta Nr. 2376/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, tā kā ir noslēgts slānekļa gāzes meklēšanas un ieguves 
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līgums ar uzņēmumu „Chevron”, Rumānijas valdība pašlaik dara visu, lai aizstāvētu šā 
uzņēmuma intereses, ignorējot atsevišķu iedzīvotāju tiesības. Viņa iebilst pret sprāgstvielu 
izmantošanu pilsētas dzīvojamo un tūristu apmeklēto teritoriju tuvumā, nevienojoties ar skarto 
īpašumu saimniekiem, un pauž bažas par iespējami letālām sekām, ko var radīt ūdens 
piesārņojums Dobrudžas sateces baseinā — vienīgajā piegādes avotā vietējiem iedzīvotājiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka valdība rīkojas bezatbildīgi, apdraudot desmitiem 
tūkstošu dzīvību, un aicina nekavējoties pārtraukt šīs darbības.

2. Pieņemamība

0444/2012: Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. jūlijā.
0484/2012: Atzīts par pieņemamu 2012. gada 10. septembrī.
0504/2012: Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī.
0596/2012: Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. septembrī.
0759/2012 & 0761/2012: Atzīti par pieņemamiem 2012. gada 11. oktobrī.
0895/2012: Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī.
2376/2013: Atzīts par pieņemamu 2014. gada 25. septembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēji prasa noteikt pagaidu moratoriju slānekļa gāzes darbiem, kas saistīti 
ar hidrosprādzienu izmantošanu, vai aizliegt šādus darbus, ņemot vērā cilvēku veselības un 
vides iespējamo apdraudējumu. Tiek izteiktas bažas arī par iespējamiem trūkumiem 
pašreizējos piemērojamos ES tiesību aktos.
Kā Komisija norādījusi atbildē uz lūgumrakstu Nr. 1378/2011, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punktu dalībvalstis ir tiesīgas noteikt to enerģijas 
resursu izpētes noteikumus.  Katrai dalībvalstij, pienācīgi ņemot vērā vajadzību saglabāt un 
uzlabot vidi (LESD 194. panta 1. punkts), ir pienākums lemt par netradicionālu gāzes resursu 
meklēšanas, izpētes un/vai ieguves atļaušanu tās jurisdikcijā. Šis noteikums neskar LESD 
192. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuru var pieņemt pasākumus, kas būtiski 
ietekmē dalībvalsts izvēli saistībā ar dažādiem enerģijas avotiem un energoapgādes vispārējo 
struktūru, bet tam nepieciešams vienprātīgs Padomes lēmums saskaņā ar īpašu likumdošanas 
procedūru.
Dalībvalstīm ar pienācīgas novērtēšanas, licencēšanas un atļauju izsniegšanas sistēmu 
palīdzību, kā arī ar pārraudzības un pārbaudes darbībām ir jānodrošina, ka jebkuru enerģijas 
avotu izpēte un izmantošana, tostarp to, kuru ieguvei izmanto hidrosprādzienus, atbilst 
pašreizējā ES tiesiskā regulējuma prasībām, tostarp noteikumiem par cilvēku veselības un 
vides aizsardzību. Piesardzības un preventīvās darbības principi ir daļa no ES vides politikas 
attīstības pamatprincipiem, kā noteikts LESD 191. pantā. 
Komisijas juridiskajā novērtējumā ir secināts, ka, pamatojoties uz pieejamo tehnisko 
informāciju, pašreizējie ES tiesību akti attiecas uz tām darbībām, kas nepieciešamas slānekļa 
gāzes izpētei un ieguvei no plānošanas līdz pat darbības pārtraukšanai1. Tas ietver inter alia 
noteikumus, kas attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu pabeigšanu par dabasgāzes ieguves 
projektiem2, virszemes un gruntsūdens aizsardzību1, ieguves rūpniecības radīto atkritumu 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Direktīva 2011/92/ES, OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp., saukta arī par IVN direktīvu. Pamatnostādnes par IVN direktīvas 
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apsaimniekošanu2, ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu un atļaušanu3, kā arī uz 
aizsargājamām dabas teritorijām saskaņā ar Natura 2000 (t. i., Putnu4 un Dzīvotņu5 direktīvu). 
Tiek vākta papildu informācija, lai varētu secināt, vai pašreizējie ES tiesību akti nodrošina 
pietiekamu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Informācijas vākšanas ietvaros 
Komisija nesen nodeva publicēšanai pētījumu par tādu netradicionālo ogļūdeņražu 
(piemēram, slānekļa gāzes) ieguves darbību radīto vides apdraudējumu, kurās tiek izmantoti 
liela apjoma hidrosprādzieni. Papildus tika publicēti pētījumi par ietekmi uz enerģijas tirgu un 
klimatu6. 
Pētījums par ietekmi uz enerģijas tirgu liecina, ka netradicionālās gāzes jomas attīstības ASV 
rezultātā pasaules līmenī ir pieejami lielāki sašķidrinātās dabasgāzes krājumi, kas netieši 
ietekmē ES gāzes cenas. Izmantojot ASV pieredzi un pārskatot iespējamos ES resursus, 
pētījumā norādīts, ka labākajā gadījumā turpmākā slānekļa gāzes ieguve Eiropā varētu 
palīdzēt ES saglabāt neatkarību enerģijas importa jomā aptuveni par 60 %. Tomēr tajā atklāta 
arī dažkārt ievērojamā nenoteiktība par atjaunojamo apjomu, tehnoloģiju attīstību, sabiedrības 
attieksmi un piekļuvi zemei un tirgiem.
Pētījums par ietekmi uz klimatu liecina par to, ka ES iegūtā slānekļa gāze rada lielāku SEG 
(siltumnīcefekta gāze) emisiju nekā ES iegūtā tradicionālā dabasgāze, bet (ja tās ieguve tiek 
labi pārvaldīta) mazāku nekā gāze, kas tiek importēta no ārvalstīm pa cauruļvadiem vai 
sašķidrinātā veidā, gāzes tālpārvadājumu radīto emisiju dēļ.
Pētījumā par vides apdraudējumu konstatēts, ka šādu darbību radītais risks lielākoties ir 
lielāks nekā risks, ko rada tradicionālo ogļūdeņražu ieguve, un norādīti vairāki jautājumi par 
piemērojamiem tiesību aktiem. Šos konstatējumus pašreiz pārbauda Komisija. Ir sākti divi 
papildu pētījumi, kas nodrošinās turpmāku sociālekonomisku un juridisku atbalstu saistībā ar 
pašreizējo novērtēšanu7. 
Secinājums
Komisija ņem vērā izteiktās bažas par iespējamo veselības un vides apdraudējumu, kas saistīts 
ar slānekļa gāzes projektiem un hidrosprādzienu praksi. Tā ir sākusi darboties, lai līdz 
2013. gada beigām novērtētu drošas netradicionālo ogļūdeņražu (piemēram, slānekļa gāzes) 
ieguves novērtēšanas sistēmas nepieciešamību.  Šo darbību ietvaros tiks apskatītas visas 
politikas iespējas (leģislatīvas un neleģislatīvas). 

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Lūgumraksti Nr. 444/2012, Nr. 484/2012, Nr. 504/2012, Nr. 596/2012, Nr. 759/2012, 
Nr. 761/2012, Nr. 895/2012 un Nr. 2376/2013

Lūgumraksta iesniedzēji prasa noteikt pagaidu moratoriju slānekļa gāzes darbiem, kas saistīti 
ar hidrosprādzienu izmantošanu, vai aizliegt šādus darbus, ņemot vērā cilvēku veselības un 

                                                                                                                                                  
piemērošanu projektiem, kas saistīti ar netradicionālu ogļūdeņražu izpēti un ieguvi, ir pieejamas 
:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
1 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp., un Direktīva 2006/118/EK, OV L 372, 27.12.2006., 
19. lpp. 
2 Direktīva 2006/21/EK, OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.
3 Regula (EK) Nr. 1907/2006, OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
4 Direktīva 79/409/EEK, OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
5 Direktīva 92/43/EEK, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
6 Publicēti 2012. gada 7. septembrī, pieejami Vides ĢD tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
7  Papildu informāciju lūdzu skatīt: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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vides iespējamo apdraudējumu. Tiek izteiktas bažas arī par iespējamiem trūkumiem 
pašreizējos piemērojamos ES tiesību aktos.

Kā Komisija norādījusi atbildē uz lūgumrakstu Nr. 1378/2011, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punktu dalībvalstis ir tiesīgas noteikt to enerģijas 
resursu izpētes noteikumus.  Katrai dalībvalstij, pienācīgi ņemot vērā vajadzību saglabāt un 
uzlabot vidi (LESD 194. panta 1. punkts), ir pienākums lemt par netradicionālu gāzes resursu 
meklēšanas, izpētes un/vai ieguves atļaušanu tās jurisdikcijā. 

Dalībvalstīm ar pienācīgas novērtēšanas, licencēšanas un atļauju izsniegšanas sistēmu 
palīdzību, kā arī ar pārraudzības un pārbaudes darbībām ir jānodrošina, ka jebkuru enerģijas 
avotu izpēte un izmantošana, tostarp to, kuru ieguvei izmanto hidrosprādzienus, atbilst 
pašreizējā ES tiesiskā regulējuma prasībām, tostarp noteikumiem par cilvēku veselības un
vides aizsardzību. Piesardzības un preventīvās darbības principi ir daļa no ES vides politikas 
attīstības pamatprincipiem, kā noteikts LESD 191. pantā. 

Komisijas novērtējumā par ES tiesisko regulējumu vides jomā, kas piemērojams ar slānekļa 
gāzi saistītiem projektiem1, ir secināts, ka, pamatojoties uz pieejamo tehnisko informāciju, 
pašreizējie ES tiesību akti attiecas uz tām darbībām, kas nepieciešamas slānekļa gāzes izpētei 
un ieguvei no plānošanas līdz pat darbības pārtraukšanai. Tas ietver inter alia noteikumus, kas 
attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu pabeigšanu par dabasgāzes ieguves projektiem2, 
virszemes un gruntsūdens aizsardzību3, ieguves rūpniecības radīto atkritumu 
apsaimniekošanu4, ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu un atļaušanu5, kā arī uz 
aizsargājamām dabas teritorijām saskaņā ar Natura 2000 (t. i., Putnu6 un Dzīvotņu7 direktīvu). 

Komisija vāc papildu informāciju, kas palīdzētu novērtēt, vai pašreizējie ES tiesību akti 
nodrošina pietiekamu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Informācijas vākšanas 
ietvaros Komisija nesen nodeva publicēšanai pētījumu par tādu netradicionālo ogļūdeņražu 
(piemēram, slānekļa gāzes) ieguves darbību radīto vides apdraudējumu, kurās tiek izmantoti 
liela apjoma hidrosprādzieni. Papildus tika publicēti pētījumi par ietekmi uz enerģijas tirgu un 
klimatu8. 

Pētījums par ietekmi uz enerģijas tirgu liecina, ka netradicionālās gāzes jomas attīstības ASV 
rezultātā pasaules līmenī ir pieejami lielāki sašķidrinātās dabasgāzes krājumi, kas netieši 
ietekmē ES gāzes cenas. Izmantojot ASV pieredzi un pārskatot iespējamos ES resursus, 
pētījumā norādīts, ka labākajā gadījumā turpmākā slānekļa gāzes ieguve Eiropā varētu 
palīdzēt ES ierobežot atkarību no enerģijas importa aptuveni 60 % robežās. Tomēr tajā atklāta 
arī ievērojamā nenoteiktība par slānekļa gāzes atgūstamo apjomu, jautājumiem saistībā ar 
tehnoloģiju attīstību, sabiedrības attieksmi un piekļuvi zemei un tirgiem.
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2  Direktīva 2011/92/ES, OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp., saukta arī par IVN direktīvu. :
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
3 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp., un Direktīva 2006/118/EK, OV L 372, 27.12.2006., 
19. lpp. 
4 Direktīva 2006/21/EK, OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.
5 Regula (EK) Nr. 1907/2006, OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
6 Direktīva 79/409/EEK, OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
7 Direktīva 92/43/EEK, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
8 Publicēti 2012. gada 7. septembrī, pieejami Vides ĢD tīmekļa vietnē:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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Pētījums par ietekmi uz klimatu liecina par to, ka ES iegūtā slānekļa gāze radītu lielāku SEG 
(siltumnīcefekta gāze) emisiju nekā ES iegūtā tradicionālā dabasgāze, bet (ja tās ieguve tiek 
labi pārvaldīta) mazāku nekā gāze, kas tiek importēta no ārvalstīm pa cauruļvadiem vai 
sašķidrinātā veidā, gāzes tālpārvadājumu radīto emisiju dēļ.

Pētījumā par vides apdraudējumu konstatēts, ka šādu darbību radītais risks lielākoties ir 
lielāks nekā risks, ko rada tradicionālo ogļūdeņražu ieguve, un norādīti vairāki jautājumi par 
piemērojamiem tiesību aktiem. Šos konstatējumus patlaban pārbauda Komisija. Ir sākti divi 
papildu pētījumi, kas nodrošinās turpmāku sociālekonomisku un juridisku atbalstu saistībā ar 
pašreizējo novērtēšanu1. 

Secinājums

Komisija ņem vērā izteiktās bažas par iespējamo veselības un vides apdraudējumu, kas saistīts 
ar slānekļa gāzes projektiem un hidrosprādzienu praksi. Komisija 2014. gada janvārī pieņēma 
paziņojumu un ieteikumu par ogļūdeņražu (piemēram, slānekļa gāzes) izpēti un ieguvi ar 
lielpatēriņa hidropārrāvumu metodi2. Dalībvalstis, kuras ir izlēmušas veikt ogļūdeņražu 
(piemēram, slānekļa gāzes) izpēti un ieguvi, tika aicinātas ņemt vērā 2014. gada 28. jūlija 
ieteikumu un katru gadu informēt Komisiju par pasākumiem, ko tās īsteno saistībā ar šo 
ieteikumu, un pirmo reizi informācija ir jāsniedz 2014. gada decembrī. Komisija publicēs no 
dalībvalstīm saņemto informāciju. Informācija, kas saņemta no dalībvalstīm 2014. gada 
beigās, patlaban tiek sagatavota publicēšanai. Komisija līdz 2015. gada augustam visaptveroši 
izvērtēs pašreizējās pieejas efektivitāti un pēc šī izvērtējuma lems par to, vai nepieciešami citi 
pasākumi, tostarp turpmāku tiesību aktu priekšlikumi. 

Komisija arī turpinās uzraudzīt, kā dalībvalstis ievēro savas saistības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

                                               
1  Papildu informāciju lūdzu skatīt: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN


