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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0444/2012, ktorú predkladá Združenie pre občianske práva, o 
ťažobnom projekte v Rumunsku 

Petícia č. 0484/2012, ktorú predkladá Ralf Fuhrmann, nemecký štátny 
príslušník, o „frakovaní“ a nebezpečenstvách ťažby bridlicového plynu 

Petícia č. 0504/2012, ktorú predkladá Danièle Favari, francúzska štátna 
príslušníčka, s 15 860 podpismi, o nesúhlase s ťažbou bridlicového plynu

Petícia č. 0596/2012, ktorú predkladá Vasile Stan, rumunský štátny 
príslušník, o nesúhlase s plánovanou ťažbou bridlicového plynu v Rumunsku

Petícia č. 0759/2012, ktorú predkladá Annegret Karimdadian-Hicking, 
nemecká štátna príslušníčka, o „frakovaní“ a nebezpečenstvách ťažby 
bridlicového plynu

Petícia č. 0761/2012, ktorú predkladá Edward Zytka, poľský štátny 
príslušník, o ťažbe bridlicového plynu v Poľsku

Petícia č. 0895/2012, ktorú predkladá Rosemary Rechter, britská štátna 
príslušníčka, o fosílnych palivách 

Petícia č. 2376/2013, ktorú predkladá Oana Chirila, rumunská štátna 
príslušníčka, o prieskumoch bridlicového plynu v Rumunsku

1. Zhrnutie petície 0444/2012

Združenie vyjadruje zásadný nesúhlas s projektom prieskumu a ťažby bridlicového plynu vo 
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Vama Veche a v Konstanci, pričom vyjadruje obavy z možného zničenia podzemných vôd v 
rumunskej pobrežnej oblasti. Združenie žiada zamedzenie alebo dočasné pozastavenie 
projektu až do uskutočnenia referenda na túto tému.

Zhrnutie petície 0484/2012

Predkladateľ varuje pred nebezpečenstvami frakovania, techniky používanej  pri ťažbe 
bridlicového plynu. Frakovanie je vháňanie zmesi vody a chemických látok pod tlakom do 
pôdy s cieľom vyťažiť plyn z horninových vrstiev. Podľa predkladateľa v Nemecku sa na túto 
techniku uplatňujú zastarané banské predpisy a pred jej použitím nie je potrebné vykonať 
posúdenie vplyvu na životné prostredie. Predkladateľ varuje takisto pred kontamináciou pôdy 
a pitnej vody chemickými látkami, stratou poľnohospodárskej pôdy, zničením krajiny vrtmi a 
použitím obrovských množstiev vody v procese frakovania. Poukazuje tiež na to, že vplyv 
frakovania na životné prostredie je oveľa väčší než pri bežných metódach ťažby plynu, a to v 
dôsledku uvoľňovania metánu a vysokej spotreby energie. Predkladateľ okrem iného 
požaduje, aby súčasťou plánov na ťažbu bridlicového plynu bolo povinné vykonávanie 
posúdenia vplyvu na životné prostredie, zákaz ťažby bridlicového plynu v povodiach s pitnou 
vodou v prírodných oblastiach, neposkytovanie dotácií v prípade používania techniky 
frakovania, absolútnu nadradenosť prírody a životného prostredia a záväznú zodpovednosť 
spoločností ťažiacich zemný plyn za náhradu prípadnej spôsobenej škody.

Zhrnutie petície 0504/2012

Predkladateľka koordinuje aktivity občanov v niekoľkých členských štátoch s cieľom vyjadriť 
nesúhlas s prieskumom a ťažbou bridlicového plynu. Bolo predložené veľmi veľké množstvo 
dokumentácie, aké môže laik ťažko spracovať. Základným tvrdením je, že platné právne 
predpisy EÚ sú neúplné, príliš slabé a nie sú dobre informovaným rámcom pre túto novú 
technológiu. Neexistujú žiadne komplexné právne predpisy týkajúce sa ťažby zdrojov, právne 
predpisy týkajúce sa využívania vodných zdrojov obsahujú príliš veľa výnimiek na 
priemyselné účely, kým populačný tlak na existujúce zdroje sa zvyšuje. Smernica o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 85/337/EHS v znení  neskorších zmien, príloha I, 
článok 1 stanovuje limit pre ťažbu zemného plynu a článok 12 pre využívanie zdrojov 
podzemných vôd, v oboch prípadoch na príliš nízkej úrovni, čím sa posudzovanie vplyvu 
stáva nepovinné. Predkladatelia vyzývajú Parlament, aby v rámci postupu spolurozhodovania 
uplatnil svoje právomoci a zohľadnil ich argumenty.

Zhrnutie petície 0596/2012

Predkladateľ nesúhlasí s ťažbou bridlicového plynu, pričom naznačuje, že vo väčšine 
prípadov trvá vytvorenie uhľovodíka v skale milióny rokov pri teplotách medzi 100 a 150° C. 
Vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zdravotnými rizikami spojenými s ťažbou z týchto 
nálezísk, cituje Adama Lawa, endokrinológa z Weill Cornell Medical College v New Yorku, 
ktorý podporuje pozastavenie hydraulického štiepenia, kým nie sú známe všetky účinky na 
zdravie. Žiada preskúmanie možností prechodu na iné zdroje energie, pričom sa treba snažiť 
výrazne obmedziť používanie energie z fosílnych zdrojov a jadrovej energie, a žiada 
pozastavenie prieskumu a ťažby bridlicového plynu.
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Zhrnutie petície 0759/2012

Predkladateľka vyjadruje znepokojenie nad nebezpečenstvom frakovania, čo je postup 
používaný na ťažbu bridlicového plynu z podzemných horninových vrstiev vháňaním zmesi 
vody a chemických látok pod tlakom, postup, ktorý sa v Nemecku riadi zastaranými banskými 
predpismi a nevyžaduje žiadne predchádzajúce posúdenie vplyvu na životné prostredie. 
Varuje pred dôsledkami procesu frakovania v podobe chemickej kontaminácie podzemnej a 
pitnej vody, straty poľnohospodárskej pôdy, zničenia krajiny vrtmi a spotreby mimoriadne 
veľkého množstva vody, čo znamená, že frakovanie znečisťuje oveľa viac než tradičná ťažba 
plynu v dôsledku emisií metánu a vysokej spotreby energie. Predkladateľka preto žiada, aby 
projekty ťažby bridlicového plynu podliehali predchádzajúcemu posúdeniu vplyvov na 
životné prostredie, žiada zákaz ťažby bridlicového plynu v povodiach s pitnou vodou a v 
prírodných oblastiach, neposkytovanie dotácií na frakovanie, absolútnu nadradenosť voľnej 
prírody a životného prostredia a právnu zodpovednosť spoločností ťažiacich zemný plyn za 
každú spôsobenú škodu.

Zhrnutie petície 0761/2012

Predkladateľ poukazuje na to, že Poľsko sa uberá smerom k intenzívnemu využívaniu 
bridlicového plynu, čo môže znamenať veľké problémy, a najmä viesť k znečisteniu 
podzemných vôd metánom a chemickými látkami. Predkladateľ preto žiada Parlament, aby 
zasiahol a ukončil ťažbu bridlicového plynu, ktorú vykonávajú predovšetkým zahraničné 
spoločnosti a ktorá povedie nielen k devastujúcemu znečisteniu životného prostredia, ale aj k 
vážnemu nebezpečenstvu pre zdravie ľudí a zvierat.

Zhrnutie petície 0895/2012

Predkladateľka sa domnieva, že právne predpisy EÚ nie sú dostatočne pevné, aby dokázali 
zabrániť rizikám spojeným s hydraulickým štiepením pri prieskume bridlicového plynu. Žiada 
osobitné predpisy pre pozemný prieskum, tvrdí, že súčasné právne predpisy sú prevzaté z 
právnych predpisov platných pre prieskum v mori. Predkladateľka navrhuje prijatie právnych 
noriem, ktoré by regulovali okrem iného kvalitu cementu, seizmické monitorovanie, detekciu 
metánu na povrchu, vypúšťanie vody a vzdialenosť od obývaných oblastí.

V druhej časti návrhu predkladateľka protestuje proti tomu, že v iniciatíve Horizont 2020 sa 
plyn považuje za formu energie s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a že financovanie 
výskumných a vývojových projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie bolo rozšírené 
tak, aby výslovne zahŕňalo fosílne palivá. Predkladateľka spochybňuje túto úpravu, domnieva 
sa, že bude mať negatívny vplyv na energetický priemysel obnoviteľných zdrojov, a hľadá v 
tomto smere vysvetlenie.

Zhrnutie obsahu petície 2376/2013

Predkladateľka petície tvrdí, že rumunská vláda po uzatvorení zmluvy o prieskume a ťažbe 
bridlicového plynu so spoločnosťou Chevron teraz robí všetko na podporu záujmov 
spoločnosti, pričom ignoruje práva jednotlivých občanov. Namieta proti používaniu výbušnín 
v blízkosti mestských obytných a turistických oblastí bez dohody s dotknutými vlastníkmi 
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nehnuteľností a vyjadruje obavu z možných smrteľných následkov kontaminácie vody 
v povodí oblasti Dobrudža, jedinom zásobovacom zdroji miestnych obyvateľov. Tvrdí, že 
vláda koná nezodpovedne, vystavuje riziku desiatky tisícov životov, a požaduje okamžité 
ukončenie týchto aktivít.

2. Prípustnosť

0444/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 19. júla 2012.
0484/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2012.
0504/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 12. septembra 2012.
0596/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 17. septembra 2012.
0759/2012 a 0761/2012: petície boli uznané ako prípustné 11. októbra 2012.
0895/2012: petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2012.
2376/2013: Petícia bola uznaná ako prípustná 25. septembra 2014.

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 18. decembra 2012

Predkladatelia petícií žiadajú dočasné pozastavenie alebo zákaz činností spojených s ťažbou 
bridlicového plynu, medzi ktoré patrí používanie hydraulického štiepenia, a to vzhľadom na 
možné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Obavy vznikli tiež vzhľadom na možné 
medzery v platných právnych predpisoch EÚ.
Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na petíciu č. 1378/2011, členské štáty majú v súlade s 
článkom 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) právo určiť podmienky pre 
využívanie svojich energetických zdrojov.  S náležitým zreteľom na potrebu zachovávať 
a zlepšovať životné prostredie (článok 194 ods. 1 ZFEÚ) je úlohou jednotlivých členských 
štátov rozhodovať o tom, či umožnia v rámci svojej jurisdikcie vyhľadávanie, prieskum 
a/alebo ťažbu nekonvenčných zdrojov plynu. Týmto ustanovením nie je dotknutý článok 192 
ods. 2 písm. c) ZFEÚ, podľa ktorého je možné prijímať opatrenia významne ovplyvňujúce 
možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú 
štruktúru zásobovania energiou, vyžaduje sa však na to jednomyseľné rozhodnutie Rady 
v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.
Členské štáty musia – prostredníctvom náležitých systémov posudzovania a udeľovania 
licencií a povolení, ako aj prostredníctvom monitorovania a kontrolných činností –
zabezpečiť, aby každý prieskum a ťažba zdrojov energie vrátane prieskumu a ťažby pomocou 
hydraulického štiepenia boli v súlade s požiadavkami platného právneho rámca EÚ vrátane 
ustanovení o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Zásady prevencie a predbežnej 
opatrnosti sú súčasťou hlavných zásad rozvoja politiky EÚ v oblasti životného prostredia, 
ktoré sú stanovené v článku 191 ZFEÚ.
Komisia dospela na základe dostupných odborných informácií vo svojom právnom posúdení1

k záveru, že platné právne predpisy EÚ sa vzťahujú na postupy potrebné na prieskum 
a ťažbu bridlicového plynu od plánovania po ukončenie. Patria sem okrem iného
ustanovenia o vykonávaní posúdení vplyvov na životné prostredie v prípade projektov ťažby 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf.
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zemného plynu1, o ochrane povrchových a podzemných vôd2, o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu3, o registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií4, ako aj o oblastiach 
chránených z hľadiska životného prostredia v rámci sústavy Natura 2000 (t. j. smernica 
o ochrane vtáctva5 a smernica o biotopoch6).
V súčasnosti sa zhromažďujú ďalšie informácie o tom, či platné právne predpisy EÚ 
dostatočne chránia životné prostredie a ľudské zdravie. Medzi tieto informácie patrí aj 
nedávna štúdia Komisie o environmentálnych rizikách nekonvenčných operácií s 
uhľovodíkmi, pri ktorých sa vo veľkej miere používa hydraulické štiepenie (ako napríklad v 
prípade bridlicového plynu). Ďalej boli publikované štúdie o trhu s energiami a o dôsledkoch 
na zmenu klímy7.
Štúdia o vplyve na trh s energiami ukazuje, že nekonvenčná výroba plynu v USA viedla k 
zvýšeniu dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa stal dostupný na globálnej 
úrovni, čo nepriamo ovplyvnilo ceny plynu v EÚ. Na základe skúseností z USA a 
preskúmania možných zdrojov v EÚ sa ukazuje, že budúca produkcia bridlicového plynu v 
Európe by v najlepšom prípade mohla pomôcť EÚ udržať závislosť od dovozu energie na 
úrovni okolo 60 %. Zároveň však štúdia poukazuje aj na niekedy značnú neistotu, pokiaľ ide 
o podiel energie z obnoviteľných zdrojov, technologický rozvoj, prijímanie verejnosťou a 
prístup k pôde a trhom.
Štúdia o vplyve na klímu ukazuje, že bridlicový plyn vyrábaný v EÚ spôsobuje viac emisií 
skleníkových plynov než konvenčne získavaný zemný plyn produkovaný v EÚ, ale v prípade 
dobrého riadenia menej než plyn dovážaný z krajín mimo EÚ, či už potrubím alebo ako LNG, 
a to v dôsledku emisných vplyvov pri diaľkovej preprave plynu.
Štúdia o environmentálnych rizikách zistila, že riziká spôsobené týmito operáciami sú 
všeobecne väčšie ako pri konvenčnej ťažbe uhľovodíkov, a nastoľuje viacero otázok v 
súvislosti s platnými právnymi predpismi. Tieto zistenia v súčasnosti posudzuje Komisia. 
Začali sa uskutočňovať aj dve ďalšie štúdie na doplnenie sociálno-ekonomického a právneho 
aspektu prebiehajúceho vyhodnotenia8.
Záver
Komisia berie na vedomie obavy z potenciálnych zdravotných a environmentálnych rizík 
spojených s projektmi ťažby bridlicového plynu a postupmi hydraulického štiepenia. 
Iniciovala činnosti, ktoré do konca roka 2013 posúdia potrebu vypracovania rámca na 
posudzovanie ťažby bezpečných a spoľahlivých nekonvenčných uhľovodíkov (napr. 
bridlicového plynu).  V rámci tohto procesu sa preskúmajú všetky možnosti politiky 
(legislatívne aj nelegislatívne).

                                               
1 Smernica 2011/92/EU, Ú. v. EÚ L 26/1, 28.1.2012, označovaná aj ako „smernica EIA“. Usmernenie o uplatňovaní 
smernice EIA pri projektoch týkajúcich sa prieskumu a ťažby nekonvenčných uhľovodíkov je k dispozícii 
na:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm.

2 Smernica 2000/60/ES, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 a smernica 2006/118/ES, Ú. v. EÚ L 372/19, 
27.12.2006. 
3 Smernica 2006/21/ES, Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 Nariadenie 1907/2006/ES, Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 Smernica 79/409/EHS, Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.
6 Smernica 92/43/EHS, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 Vyšli 7. septembra 2012, dostupné sú na webovej stránke DG ENV: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
8  Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.



PE502.148v02-00 6/8 CM\1052680SK.doc

SK

4. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Petície č. 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 a 
2376/2013

Predkladatelia petícií žiadajú dočasné pozastavenie alebo zákaz činností spojených s ťažbou 
bridlicového plynu, medzi ktoré patrí používanie hydraulického štiepenia, a to vzhľadom na 
možné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Obavy vznikli tiež v súvislosti s 
možnými medzerami v súčasných platných právnych predpisoch EÚ.

Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na petíciu č. 1378/2011, členské štáty majú v súlade s 
článkom 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) právo určiť podmienky pre 
využívanie svojich energetických zdrojov.  S náležitým zreteľom na potrebu zachovávať 
a zlepšovať životné prostredie (článok 194 ods. 1 ZFEÚ) je úlohou jednotlivých členských 
štátov rozhodovať o tom, či umožnia v rámci svojej jurisdikcie vyhľadávanie, prieskum 
a/alebo ťažbu nekonvenčných zdrojov plynu.

Členské štáty musia – prostredníctvom vhodných systémov posudzovania a udeľovania 
licencií a povolení, ako aj prostredníctvom monitorovania a kontrolných činností –
zabezpečiť, aby každý prieskum a ťažba zdrojov energie vrátane prieskumu a ťažby pomocou 
hydraulického štiepenia boli v súlade s požiadavkami platného právneho rámca EÚ vrátane 
ustanovení o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Zásady prevencie a predbežnej 
opatrnosti sú súčasťou hlavných zásad rozvoja politiky EÚ v oblasti životného prostredia, 
ktoré sú stanovené v článku 191 ZFEÚ.

Komisia vo svojom posúdení1 právneho rámca z oblasti životného prostredia, platného pre 
projekty ťažby bridlicového plynu, dospela na základe dostupných odborných informácií k 
záveru, že platné právne predpisy EÚ sa vzťahujú na postupy potrebné na prieskum a ťažbu 
bridlicového plynu od plánovania po ukončenie. Patria sem okrem iného ustanovenia 
o vykonávaní posúdení vplyvov na životné prostredie v prípade projektov ťažby zemného 
plynu2, o ochrane povrchových a podzemných vôd3, o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu4, o registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií5, ako aj o oblastiach chránených z 
hľadiska životného prostredia v rámci sústavy Natura 2000 (t. j. smernica o ochrane vtáctva6 a 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf.

2  Smernica 2011/92/EU, Ú. v. EÚ L 26/1, 28.1.2012, označovaná aj ako „smernica EIA“. Usmernenie o 
uplatňovaní smernice EIA pri projektoch týkajúcich sa prieskumu a ťažby nekonvenčných uhľovodíkov je k 
dispozícii na:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm.

3 Smernica 2000/60/ES, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 a smernica 2006/118/ES, Ú. v. EÚ L 372/19, 
27.12.2006. 

4 Smernica 2006/21/ES, Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

5 Nariadenie 1907/2006/ES, Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

6 Smernica 79/409/EHS, Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.
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smernica o biotopoch1).

Komisia zhromažďuje ďalšie informácie potrebné na posúdenie, či platné právne predpisy EÚ 
zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Medzi tieto 
informácie patrí aj nedávna štúdia Komisie o environmentálnych rizikách nekonvenčných 
operácií s uhľovodíkmi, pri ktorých sa vo veľkej miere používa hydraulické štiepenie (ako 
napríklad v prípade ťažby bridlicového plynu). Ďalej boli publikované aj štúdie o trhu s 
energiami a o dôsledkoch na zmenu klímy2.

Štúdia o vplyve na trh s energiami ukazuje, že nekonvenčná výroba plynu v USA viedla k 
zvýšeniu dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa stal dostupný na globálnej 
úrovni, čo nepriamo ovplyvnilo ceny plynu v EÚ. Na základe skúseností z USA a 
preskúmania možných zdrojov v EÚ sa ukazuje, že budúca produkcia bridlicového plynu v 
Európe by v najlepšom prípade mohla pomôcť EÚ obmedziť závislosť od dovozu energie na 
úrovni okolo 60 %. Zároveň však štúdia zistila aj značnú neistotu, pokiaľ ide o podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov, technologický rozvoj, prijímanie verejnosťou a prístup k pôde a 
trhom.

Štúdia o vplyve na klímu ukazuje, že bridlicový plyn vyrábaný v EÚ by zapríčinil viac emisií 
skleníkových plynov než konvenčne získavaný zemný plyn produkovaný v EÚ, ale v prípade 
dobrého riadenia menej než plyn dovážaný z krajín mimo EÚ, či už potrubím alebo ako LNG, 
a to v dôsledku emisných vplyvov pri diaľkovej preprave plynu.

Štúdia o environmentálnych rizikách zistila, že riziká spôsobené týmito operáciami sú 
všeobecne väčšie ako pri konvenčnej ťažbe uhľovodíkov, a nastoľuje viacero otázok v 
súvislosti s platnými právnymi predpismi. Tieto zistenia v súčasnosti posudzuje Komisia. 
Začali sa uskutočňovať aj dve ďalšie štúdie na doplnenie sociálno-ekonomických a právnych 
informácií v rámci prebiehajúceho vyhodnotenia3.

Záver

Komisia berie na vedomie obavy z potenciálnych zdravotných a environmentálnych rizík 
spojených s projektmi ťažby bridlicového plynu a postupmi hydraulického štiepenia. V 
januári 2014 prijala oznámenie a odporúčanie o prieskume a ťažbe uhľovodíkov (napr. 
bridlicového plynu), pri ktorých sa vo veľkej miere používa hydraulické štiepenie4. Členské 
štáty, ktoré sa rozhodli pre prieskum alebo ťažbu nekonvenčných uhľovodíkov, ako je napr. 
bridlicový plyn, boli vyzvané, aby do 28. júla 2014 uplatnili odporúčania a aby každoročne 
informovali Komisiu o opatreniach zavedených v reakcii na toto odporúčanie, po prvýkrát do 
decembra 2014. Komisia následne zverejní informácie získané od členských štátov. 
Informácie, ktoré poskytli členské štáty koncom roka 2014, sa v súčasnosti pripravujú na 
zverejnenie. Komisia komplexne posúdi účinnosť súčasného prístupu do augusta 2015 a 
potom rozhodne, či sú potrebné ďalšie opatrenia vrátane zváženia ďalších legislatívnych 
návrhov.

                                               
1 Smernica 92/43/EHS, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

2  Vyšli 7. septembra 2012, dostupné sú na webovej stránke DG ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
3  Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=SK.
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Komisia bude tiež naďalej monitorovať dodržiavanie povinností členskými štátmi, ktoré im 
vyplývajú z právnych predpisov Únie.


