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2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl skalūnų dujų ir skalūnų 

alyvos gavybos poveikio aplinkai (2011/2308(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 

jais sąlygų1, 

– atsižvelgdamas į 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 92/91/EEB dėl darbuotojų 

saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų 

iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse2, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (Direktyva dėl kasybos pramonės 

atliekų tvarkymo) ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB3, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas4, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo5, 

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 

buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)6, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės)7, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 

ištaisyti (atlyginti) (Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą arba DAAA)8, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (Vandens 

pagrindų direktyva)9, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 98/83/EB dėl žmogaus 
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vartojamo vandens kokybės (Geriamojo vandens direktyva)1, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo 

(Požeminio vandens direktyva)2, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą (iš 

dalies pakeista)3 ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį4, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 

Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos 

reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (REACH reglamentas)5, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo (kuriuo 

esami ES teisės aktai suderinami su JT pasauline suderinta sistema (PSS))6, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 

dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (Biocidinių produktų direktyva)7, 

– atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su 

pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso II direktyva)8, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl naftos ir dujų žvalgymo 

atviroje jūroje saugos problemų9, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Komisijos Energetikos generalinio direktorato 

parengtą ataskaitą apie netradicinius dujų išteklius Europoje10, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 26 d. Komisijos Aplinkos generalinio direktorato 

perduotą pranešimą Europos Parlamento nariams dėl skalūnų dujų projektams taikomos 

ES aplinkos teisinės sistemos, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
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Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetikos veiksmų 

planas iki 2050 m.“ (COM(2011)0885), 

– atsižvelgdamas į Peticijas Nr. 886/2011 (dėl rizikos, susijusios su skalūnų dujų žvalgyba 

ir gavyba Bulgarijoje) ir Nr. 1378/2011 (dėl skalūnų dujų gavybos Lenkijoje), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio mėn. paskelbtą Europos Parlamento Vidaus politikos 

generalinio direktorato A teminio skyriaus „Ekonomikos ir mokslo politika“ tyrimą 

„Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai“, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 11, 191, 192, 193 ir 194 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 

Vystymosi komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0283/2012), 

A. kadangi dėl naujausios technologijų pažangos tam tikrose pasaulio vietose jau pradėta 

sparti, komercinė netradicinio iškastinio kuro (angl. UFF) rūšių gavyba; kadangi ES dar 

nėra komercinio masto išnaudojimo ir buvo dar kruopščiau tikrinamos potencialios 

atsargos ir galimas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai; 

B. kadangi skalūnų dujų gavybos plėtra vertinama prieštaringai ES ar pasaulyje, būtina 

atlikti išsamų visų rūšių poveikio (aplinkai, visuomenės sveikatai ir klimato kaitai) 

vertinimą prieš toliau plėtojant šią technologiją; 

C. kadangi Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. nustatyta, kad skalūnų dujos ir kiti 

netradiciniai ištekliai tapo svarbiu nauju tiekimo šaltiniu Europoje arba kaimyninėse 

šalyse; kadangi anglį ir alyvą per trumpalaikį ir vidutinį laikotarpį pakeitus dujomis galėtų 

būti sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis priklausomai nuo jų būvio ciklo; 

D. kadangi dujos gali būti naudojamos gaminant bazinės apkrovos energiją ir patikimai 

tiekiant atsarginę energiją įvairių rūšių energijos, pvz., vėjo ir saulės, šaltiniams ir toks 

patikimumas mažina technines subalansuotų tinklų naudojimo problemas; kadangi dujos 

taip pat yra efektyvus kuras, kuris naudojamas šildymui ir (arba) šaldymui ir įvairioms 

kitoms pramonės reikmėms, didinant ES konkurencingumą; 

E. netradiciniam kurui (skalūnų dujoms ir anglies sluoksnio metanui) išgauti dar tik 

dešimtmetį kartu naudojamos dvi pagrindinės technologijos – horizontalus gręžimas ir 

hidraulinis ardymas, ir jos neturėtų būti painiojamos su gręžinio stimuliacijos 

technologijomis, kurios naudojamos tradicinio iškastinio kuro gavyboje, atsižvelgiant į 

šių dviejų technologijų derinį ir susijusios intervencijos mastą; 

F. kadangi ES įsipareigojusi siekti privalomo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio mažinimo tikslo ir padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį; kadangi 

sprendimus naudoti netradicinį iškastinį kurą reikėtų vertinti atsižvelgiant į poreikį 

sumažinti išmetamų dujų kiekį; 

G. kadangi iki šiol nėra priimta kasybos veiklą reglamentuojanti ES (pagrindų) direktyva; 

H. kadangi duomenų apie ardymo chemines medžiagas ir su hidrauliniu ardymu susijusį 

pavojų aplinkai ir sveikatai nepakanka; kadangi svarbi analizė tebevykdoma ir vis didėja 



poreikis atlikti papildomus ir nuolatinius mokslinius tyrimus; kadangi kokybiškiems 

moksliniams tyrimams, sustiprinantiems tinkamą reguliavimą saugant visuomenės 

sveikatą ir aplinką, užtikrinti labai svarbu turėti skaidrius duomenis, imti mėginius ir 

atlikti bandymus; 

I. kadangi bet kokios rūšies iškastinio kuro ir mineralinių išteklių gavyba yra neišvengiamai 

susijusi su žmogaus sveikatai ir aplinkai keliamu pavojumi; kadangi labai svarbu, kad 

ateityje priimant sprendimus dėl iškastinio kuro išteklių gavybos Europoje, būtų 

laikomasi atsargumo ir teršėjas moka principų, atsižvelgiant į galimą poveikį, kylantį 

visuose žvalgymo ir eksploatavimo proceso etapuose; 

J. kadangi ES valstybės narės, pvz., Prancūzija ir Bulgarija, jau paskelbė moratoriumą dėl 

skalūnų dujų gavybos dėl jos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai; 

K. kadangi įgyvendinant projektus, nors šie projektai kelia pavojų aplinkai, paprastai nėra 

atliekamas poveikio aplinkai vertinimas; 

L. kadangi ES turėtų užtikrinti aukštą žmogaus sveikatos apsaugos lygį visose Europos 

Sąjungos politikos srityse ir veikloje; 

M. kadangi daugelis Europos valdžios institucijų, pvz., Prancūzijos, Bulgarijos, Šiaurės 

Reino–Vestfalijos žemės Vokietijoje, Fribūro ir Vo kantonų Šveicarijoje, taip pat įvairių 

JAV valstijų (Šiaurės Karolinos, Niujorko, Niudžersio ir Vermonto ir daugiau kaip 100 

vietos vyriausybių) ir kitų pasaulio šalių valdžios institucijos (Pietų Afrikos, Kvebeko 

Kanadoje, Naujojo Pietų Velso Australijoje) šiuo metu draudžia ar yra paskelbusios 

moratoriumą hidraulinio ardymo procesams dujų ar alyvos gavyboje iš skalūnų ar kitų 

kietųjų uolienų darinių; 

N. kadangi šiuo metu kai kurios valstybės narės, pvz., Čekija, Rumunija ir Vokietija, svarsto 

galimybę paskelbti moratoriumą alyvos ir dujų žvalgybai ir gavybai iš skalūnų ar kitų 

kietųjų uolienų darinių; 

O. kadangi, nors su avarijomis kasybos pramonės srityje susijusios išlaidos yra didelės, 

Direktyvoje dėl atsakomybės dėl aplinkos apsaugos subjektai nėra įpareigojami 

apsidrausti atitinkamu draudimu; 

Bendroji sistema: reguliavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir bendradarbiavimas 

1. supranta, kad skalūnų dujų žvalgymui ir gavybai taikomi netradiciniai angliavandenilių 

žvalgymo ir gavybos metodai naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir didelio masto 

hidraulinį ardymą, kuriuos pasaulio mastu naudoja iškastinio kuro pramonėje; 

2. pabrėžia, kad nepaisant valstybių narių išskirtinės teisės eksploatuoti savo energijos 

išteklius, plėtojant netradicinio iškastinio kuro gavybą turėtų būti užtikrinamos sąžiningos 

ir vienodos veiklos sąlygos visoje Sąjungoje ir visapusiškai laikomasi susijusių ES saugos 

ir aplinkos apsaugos teisės aktų; 

3. mano, kad reikia atlikti kruopščią ES elektroninių ryšių tinklų analizę, ypač kas susiję su 

netradicinio iškastinio kuro žvalgymu ir panaudojimu; todėl palankiai vertina būsimą 

pabaigą daugelio Komisijos tyrimų dėl: rizikos nustatymo, šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų būvio ciklo, cheminių medžiagų, vandens, žemės naudojimo ir poveikio ES 

energijos rinkoms; ragina valstybes nares atsargiai plėtoti netradicinio iškastinio kuro 

gavybą iki kol bus užbaigta besitęsianti reglamentavimo tvarkos analizė ir ragina 



veiksmingai taikyti esamus teisės aktus kaip itin svarbią priemonę mažinant riziką visoje 

dujų gavybos veikloje;  

4. ragina Komisiją užbaigus tyrimus atlikti vertinimą remiantis Europos reguliavimo sistema 

sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir kaip galima greičiau laikantis Sutarties principų 

siūlyti atitinkamas priemones, įskaitant, jei reikia, teisines priemones; 

5.  pabrėžia, kad dėl netradicinio iškastinio kuro, kaip ir dėl tradicinio iškastinio kuro, 

gavybos kyla pavojus; mano, kad šis pavojus turi būti sustabdytas taikant prevencines 

priemones, įskaitant tinkamą planavimą, bandymus, naujų ir geriausiai prieinamų 

technologijų naudojimą, gerąją patirtį ir nuolatinį duomenų rinkimą, stebėseną ir ataskaitų 

teikimą, taikant griežtus teisės aktus; mano, kad prieš pradedant netradicinio iškastinio 

kuro operacijas yra labai svarbu reikalauti išmatuoti natūraliai susidariusio metano ir 

cheminių medžiagų bazinius lygius vandeningųjų sluoksnių požeminiame vandenyje ir 

esamus oro kokybės lygius galimose gręžinių vietose; be to, mano, kad nuolat dalyvaujant 

pirminės įrangos gamintojams arba lygiavertės įrangos gamintojams galima užtikrinti, 

kad ir toliau bus veiksmingiausiai naudojama svarbiausia saugos ir aplinkos apsaugos 

įranga ir bus laikomasi saugos standartų; 

6. atkreipia dėmesį į Komisijos atliktą preliminarų ES aplinkos teisinės sistemos, taikomos 

hidrauliniam ardymui, vertinimą; primygtinai ragina Komisiją panaudoti savo 

įgaliojimus, susijusius su pagrindinių ES aplinkos teisės aktų tinkamu perkėlimu ir 

taikymu visose valstybėse narėse, ir nedelsiant parengti gaires dėl bazinių vandens 

stebėsenos duomenų, kurie reikalingi atliekant poveikio aplinkai vertinimą dėl skalūnų 

dujų žvalgymo ir gavybos, taip pat kriterijus, kurie bus naudojami vertinant hidraulinio 

ardymo poveikį požeminio vandens telkiniams skirtinguose geologiniuose sluoksniuose, 

įskaitant galimą nuotėkį ir bendrą poveikį; 

7. ragina Komisiją įvesti ES lygmens rizikos valdymo sistemą, skirtą netradicinio iškastinio 

kuro žvalgymui ar gavybai, norint užtikrinti, kad suderintos nuostatos dėl žmonių 

sveikatos ir aplinkos apsaugos būtų taikomos visose valstybėse narėse; 

8. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir kompetentingomis 

reguliavimo institucijomis užtikrinti nuolatinę pokyčių šioje srityje stebėseną ir imtis 

būtinų veiksmų papildant ir išplečiant galiojančius ES aplinkos teisės aktus; 

9. pažymi, kad metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių išmetimas turi 

visiškai atitikti Direktyvą 2003/87/EB (apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 

direktyvą) arba Sprendimą Nr. 406/2009/EB („Sprendimas dėl pastangų pasidalijimo“); 

10. pabrėžia, kad netradicinio iškastinio kuro žvalgymo ir gavybos, kuri vykdoma visiškai 

laikantis galiojančių ES teisės aktų, veiksmingas reguliavimas visiškai priklauso nuo 

susijusių nacionalinės valdžios institucijų noro ir išteklių; todėl ragina valstybes nares 

užtikrinti pakankamus žmogiškuosius ir techninius pajėgumus, skirtus veiklai, kuriai 

išduotas leidimas, prižiūrėti, tikrinti ir vykdyti, įskaitant tinkamą kompetentingų 

nacionalinės valdžios institucijų darbuotojų mokymą; 

11. atkreipia dėmesį į gerą reputaciją turinčių institucijų, visų pirma Tarptautinės energijos 

agentūros (angl. IEA), darbo, kurio jos ėmėsi siekdamos parengti gaires dėl geriausios 

patirties, susijusios su netradicinių dujų gavybai ir hidraulinio ardymo procesui taikomų 

taisyklių, svarbą; 



12. ragina parengti suprantamą geriausių galimų priemonių (GGP) informacinių dokumentų 

rinkinį, skirtą ardymo veiklai, paremtai tvirta moksline inžinerine praktika;  

13. ragina tas nacionalinės valdžios institucijas, kurios išdavė leidimus netradicinio iškastinio 

kuro žvalgymui, persvarstyti galiojančias valstybės nustatytas gręžinių, skirtų tradiciniam 

iškastiniam kurui, konstravimo taisykles ir atnaujinti minėtas nuostatas atsižvelgiant į 

netradicinio iškastinio kuro gavybos ypatumus; 

14. pripažįsta, kad pramonės sektoriui tenka pagrindinė atsakomybė užkertant kelią 

nelaimingiems atsitikimams ir į juos reaguojant; ragina Komisiją numatyti su hidrauliniu 

valdymu susijusias operacijas įtraukti į Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 

III priedą ir ragina, kad atitinkamos valdžios institucijos iš veiklos vykdytojų reikalautų 

pakankamų finansinių garantijų, susijusių su aplinkos apsaugos ir pilietine atsakomybe, 

kurios padengtų visus nelaimingus atsitikimus ir netyčinį neigiamą poveikį, kilusį dėl jų 

pačių veiklos ar dėl užsakomosios veiklos; mano, kad „teršėjas moka“ principas turi būti 

taikomas aplinkos taršos atveju; teigiamai vertina įmonių padarytą pažangą nustatant 

aukštus aplinkos ir saugos standartus; pabrėžia, kad, parengtiems ir nepriklausomiems 

specialistams atliekant reguliarius patikrinimus, svarbu stebėti, kaip įmonėse laikomasi 

teisės aktų reikalavimų; 

15. ragina energetikos bendroves, veikiančias netradicinio iškastinio kuro gavybos srityje, 

investuoti į mokslinius tyrimus siekiant geresnių rezultatų aplinkosaugos srityje dėl 

netradicinio iškastinio kuro technologijų naudojimo; primygtinai ragina ES įsteigtas 

įmones ir akademines institucijas kurti susijusias bendradarbiavimu pagrįstas mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros programas, kurios padėtų užtikrinti didesnį supratimą apie 

žvalgymo ir gamybos operacijų saugą ir pavojus; 

16. pakartoja raginimą Komisijai ir valstybėms narėms, pareikštą 2012 m. kovo 15 d. 

rezoliucijoje dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 

sukūrimo iki 2050 m. plano, skatinant sparčiau įgyvendinti Didžiojo dvidešimtuko (G20) 

susitarimą dėl subsidijų iškastiniam kurui panaikinimo; mano, kad iškastinio kuro išteklių 

žvalgymas ir eksploatavimas, įskaitant netradicinius išteklius, neturi būti subsidijuojamas 

naudojant viešąsias lėšas; 

17. mano, kad tarpusavio susitarimai, kuriais draudžiama atskleisti informaciją apie padarytą 

žalą aplinkai, žmonių bei gyvūnų sveikatai, pvz., JAV sudaryti netoli skalūnų dujų 

gręžinių esančios žemės savininkų ir skalūnų dujų operatorių susitarimai, neatitiktų ES ir 

valstybių narių įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją, Galimybės susipažinti su 

informacija direktyvą (2003/4/EB) ir Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą; 

Su aplinka susiję hidraulinio ardymo aspektai 

18. pripažįsta, kad dėl skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos galėtų atsirasti sąveika su aplinka, 

visų pirma dėl taikomų hidraulinio ardymo technologijų ir ardymo skysčio sudėties, taip 

pat dėl gręžiamų gręžinių statybos ir gilumos ir naudojamo žemės paviršiaus ploto; 

19. pripažįsta, kad nuo kiekviename atskirame regione esančių uolienų rūšių priklauso 

gavybos projektas ir metodas; ragina prieš išduodant leidimą nustatyti privalomą pirminę 

požeminio vandens analizę ir geologinę giluminių ir paviršiaus skalūnų sluoksnių analizę, 

įskaitant ataskaitas apie visą ankstesnę arba vykdomą kasybą regione; 

20. pabrėžia, kad būtina atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su ilgalaikiu ardymo veiklos 



sukeltu oro taršos ir vandens užteršimo poveikiu žmogaus sveikatai; 

21. ragina Komisiją užtikrinti, kad į nacionalinius įstatymus iš tikrųjų būtų įtrauktos nuostatos 

dėl gavybos poveikio aplinkai vertinimo; kartu pabrėžia, kad kiekvienas poveikio 

vertinimas turi būti atliekamas vykstant atviram ir skaidriam procesui; 

22. primena, kad 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos Aplinkos GD parengtose aiškinamosiose 

pastabose (Ares (2011)1339393) dėl Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 

valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo taikymo netradicinių 

angliavandenilių žvalgymo ir gavybos projektams patvirtinta, jog Tarybos direktyva 

85/337/EEB, pakeista ir kodifikuota Direktyva 2011/92/ES dėl valstybės ir privačių 

projektų poveikio aplinkai (žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV 

direktyva), apima netradicinių angliavandenilių žvalgymą ir gavybą; be to, primena, bet 

kokia naudojama hidraulinio ardymo technologija sudaro bendros tradicinės ir 

netradicinės angliavandenilių žvalgymo ir gavybos veiklos, kuriai taikomi pirmiau minėti 

ES aplinkos teisės aktai ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir 

naudojimosi jais sąlygų, dalį; 

23. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus siekiant užtikrinti, kad Poveikio aplinkai vertinimo 

direktyvos nuostatose būtų tinkamai atsižvelgta į skalūnų dujų, skalūnų alyvos ir anglies 

sluoksnio metano žvalgymo ir gavybos ypatumus; primygtinai ragina į išankstinį poveikio 

aplinkai vertinimą įtraukti viso gyvavimo ciklo poveikį oro, dirvos, vandens kokybei, 

geologiniam stabilumui, žemės naudojimui ir akustinei taršai; 

24. ragina į Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos I priedą įtraukti projektus, kuriuose 

taikomas hidraulinis ardymas; 

25. pažymi, kad kyla seisminių smūgių pavojus, kaip rodo skalūnų dujų žvalgymas Šiaurės 

Vakarų Anglijoje; pritaria Jungtinės Karalystės vyriausybės užsakytoje ataskaitoje 

pateiktoms rekomendacijoms, kad operatoriai turėtų laikytis tam tikrų seisminių ir labai 

mažų seisminių smūgių standartų; 

26. primena, kad dar nėra patvirtintas skalūnų dujų gavybos tvarumas; ragina Komisiją ir 

valstybes nares išsamiai įvertinti per visą gavybos ir gamybos procesą išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant įrodyti vientisumą aplinkos atžvilgiu; 

27. mano, kad atsakomybės atveju tikslinga numatyti prievolės įrodyti perkėlimą skalūnų 

dujų operatoriams, kai, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir neigiamą jo poveikį, kitas 

galimas priežastis ir visas kitas aplinkybes, labiausiai tikėtina, kad skalūnų dujų 

operacijos padarė žalą aplinkai; 

28. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl tikslaus ardymo skysčių kaip „pavojingų atliekų“ 

įtraukimo į Europos atliekų direktyvos (2008/98/EB) III priedą; 

29. pripažįsta, kad hidraulinio ardymo procese yra naudojami labai dideli kiekiai vandens 

atsižvelgiant į tai, kad vandens išteklių klausimas ES yra ypatingai delikatus; atkreipia 

dėmesį į poreikį iš anksto parengti vandens tiekimo planus, atsižvelgiant į vietos 

hidrologinę padėtį, kreipiant dėmesį į vietos vandens išteklius, kitų vietos vandens 

vartotojų poreikius ir nuotekų tvarkymo pajėgumus; 

30. ragina Komisiją pasirūpinti, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių Europos Sąjungos 



aplinkos apsaugos standartų, ypač standartų dėl hidraulinio ardymo metu naudojamo 

vandens, ir kad būtų atitinkamai baudžiama už pažeidimus; 

31. primena, jog Vandens pagrindų direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų 

priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią visų požeminio vandens telkinių būklės 

blogėjimui, įskaitant blogėjimą dėl tam tikrų objektų šaltinių, pvz., angliavandenilių 

žvalgymo ir gavybos; 

32. ragina pramonės atstovus, skaidriai bendradarbiaujant su nacionalinėmis reglamentavimo 

institucijomis, aplinkos apsaugos grupėmis ir bendruomenėmis, imtis reikiamų priemonių, 

kad būtų užkirstas kelias visų atitinkamų požeminio vandens telkinių būklės blogėjimui, 

tokiu būdu siekiant išsaugoti gerą požeminio vandens būklę, kaip nurodyta Vandens 

pagrindų direktyvoje ir Požeminio vandens direktyvoje; 

33. pripažįsta, kad hidraulinis ardymas vyksta žemiau gruntinio vandens sluoksnio; be to, 

mano, kad kadangi vykdant gręžimo darbus pereinami geriamojo vandens sluoksniai, 

pagrindinė su požeminio vandens tarša susijusi problema yra gręžinio vientisumas ir 

vamzdžių tiesimo bei sutvirtinimo kokybė ir gebėjimas atlaikyti aukštą įpurkšto skysčio 

spaudimą ir sukeltus požeminius smūgius;  

34. ragina tam tikrose paveikiose ir ypač pažeidžiamose vietovėse, pvz., saugomose 

geriamojo vandens teritorijose ir anglies kasybos zonose, taip pat po jomis, visiškai 

uždrausti naudoti hidraulinį ardymą; 

35. pabrėžia, kad veiksmingai prevencijai užtikrinti būtina nuosekliai stebėti, ar griežtai 

laikomasi aukščiausių gręžinio kanalo konstravimo ir priežiūros standartų ir praktikos; 

mano, kad veiklos vykdytojai turėtų kompetentingoms valdžios institucijoms pateikti 

užbaigtų gręžti gręžinių ataskaitas; pabrėžia, kad įmonės ir kompetentingos valdžios 

institucijos visuose etapuose turėtų užtikrinti reguliarią gręžinių vamzdžių tiesimo ir 

sutvirtinimo vientisumo kokybės kontrolę, taip pat pirminių požeminio vandens mėginių 

ėmimą siekiant kontroliuoti geriamo vandens kokybę, glaudžiai bendradarbiaujant su 

geriamojo vandens tiekėjais; pažymi, kad tam reikia didelių žmogiškųjų išteklių ir 

techninės kompetencijos visais lygmenimis; 

36. ragina Komisiją nedelsiant parengti gaires tiek dėl pirminių vandens stebėjimo duomenų, 

reikalingų atliekant skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos poveikio aplinkai vertinimą, tiek 

dėl kriterijų, taikomų vertinant hidraulinio ardymo poveikį skirtingų geologinių klodų 

požeminio vandens telkiniams, įskaitant galimą nuotėkį ir bendrą poveikį, nustatymo;  

37. rekomenduoja, kad veiklos vykdytojai, reguliavimo institucijos ir avarinės tarnybos kartu 

parengtų tipinius avarijos likvidavimo planus ir sukurtų specializuotas avarinio reagavimo 

komandas; 

38. mano, kad vietoje esanti apytakinė vandens perdirbimo sistema, kurioje naudojami iš 

plieno pagaminti saugojimo rezervuarai, yra aplinkos požiūriu patikimiausia grįžtančio 

vandens valdymo priemonė, padedanti kuo labiau sumažinti vandens kiekius, galimo 

išsiliejimo į paviršių atvejus ir su nuotekų perdavimu susijusias išlaidas, eismą ir žalą 

keliams; mano, kad, kiek įmanoma, reikia taikyti šio tipo perdirbimo sistemą; nepritaria 

tam, kad grįžtantis nuotekų vanduo būtų išleidžiamas į geologinius klodus pagal Vandens 

pagrindų direktyvos nuostatas; 

39. ragina, kad veiklos vykdytojai, bendradarbiaudami su geriamojo vandens tiekimo 



bendrovėmis ir kompetentingomis valdžios institucijomis, griežtai laikytųsi galiojančių 

nuotekų valymo standartų ir privalomų vandentvarkos planų; tačiau pabrėžia, kad esami 

valymo įrenginiai yra prastai aprūpinti, kad galėtų išvalyti hidraulinio ardymo proceso 

metu susidariusias nuotekas, todėl į upes ir upelius gali būti išleidžiami teršalai; todėl 

mano, kad kompetentingos valdžios institucijos turėtų atlikti visapusišką visų atitinkamų 

vandens valymo įrenginių, esančių susijusiose valstybėse narėse, vertinimą; 

40. pabrėžia, kad turėtų būti išlaikytas mažiausias saugos atstumas tarp gręžybos aikštelių ir 

vandens gręžinių; 

41. mano, kad daugelis esamų nesutarimų dėl netradicinio iškastinio kuro iš dalies kilo dėl 

pradinio pramonės įmonių atsisakymo atskleisti cheminę ardymo skysčių sudėtį; mano, 

kad reikalingas visapusiškas skaidrumas, taip pat nustatomas privalomas visų veiklos 

vykdytojų įsipareigojimas visiškai atskleisti ardymo skysčio cheminę sudėtį ir 

koncentraciją ir atitikti galiojančius ES teisės aktus pagal REACH reglamentą; 

42. mano, kad tarpusavio susitarimai, kuriais draudžiama atskleisti informaciją apie padarytą 

žalą aplinkai, žmonių bei gyvūnų sveikatai, pvz., JAV sudaryti netoli skalūnų dujų 

gręžinių esančios žemės savininkų ir skalūnų dujų operatorių susitarimai, neatitiktų ES ir 

valstybių narių įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją, Galimybės susipažinti su 

informacija direktyvą (2003/4/EB) ir Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. 

43. pažymi, kad kelių aukštų gręžiniai iš vienos gręžimo aikštelės padeda sumažinti 

naudojamos žemės plotą ir mažiau darko kraštovaizdį; 

44. atkreipia dėmesį į tai, kad skalūnų dujų gręžinių Jungtinėse Amerikos Valstijose gamybos 

apimtys po pirmų dviejų metų smarkiai mažėja, ir tai lemia intensyvų tolesnį naujų 

gręžinių gręžimą; pažymi, kad saugojimo rezervuarai, kompresorių stotys ir vamzdynų 

infrastruktūra taip pat stiprina su skalūnų dujų gavyba susijusios veiklos poveikį žemės 

naudojimui; 

45. ragina valstybes nares, kurios nusprendė plėtoti skalūnų dujų ar kitų netradicinio 

iškastinio kuro rūšių išteklių gavybą, pateikti Komisijai nacionalinius planus, kuriuose 

būtų nurodyta, ar šių išteklių eksploatavimas atitinka jų nacionalinius išmetamų dujų 

kiekio mažinimo tikslus, nustatytus ES sprendime dėl pastangų pasidalijimo; 

46. pripažįsta, kad nuolatinė pažanga hidraulinio ardymo ir horizontalaus gręžimo 

technologijų srityje gali padėti pagerinti netradicinio iškastinio kuro saugumą ir apriboti 

galimą poveikį aplinkai; ragina įmones toliau stengtis tobulinti technologijas ir naudoti 

pažangiausius technologinius sprendimus plėtojant netradicinių iškastinio kuro išteklių 

gavybą; 

47. ragina kompetentingus nacionalinius geologinių tyrimų centrus atlikti bazinius seisminių 

smūgių stebėjimus seismiškai aktyviose vietose, kur suteikti leidimai skalūnų dujų 

gavybai, siekiant nustatyti bazinį seismingumą, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti 

žemės drebėjimų tikimybę ir galimą jų poveikį; 

48. pabrėžia, kad siekiant tinkamai palyginti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų 

skalūnų dujų ir anglies būvio ciklo metu kiekio pusiausvyrą reikia taikyti šimto metų 

išlikimo atmosferoje trukmės prielaidą; mano, kad esant būtinybei iki 2020 m. pasiekti 

aukščiausią pasaulio išmetamųjų dujų kiekio lygį reikėtų atlikti tyrimą taikant trumpesnį 

laiko tarpą, pvz., 20 metų, kuris šiuo atveju būtų tinkamesnis; ragina atlikti tolesnius 



išmetamo lakiojo metano kiekio tyrimus siekiant labiau atsižvelgti į tokius išmetamus 

kiekius pagal valstybių narių metinį inventorių ir tikslus, nustatytus ES sprendime dėl 

pastangų pasidalijimo; 

49. primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 

siekiant nustatyti privalomą deginimo įrenginių naudojimą baigiant įrengti gręžinį (taikyti 

„ekologišką gręžinių įrengimo užbaigimą“), kuris būtų privalomas visiems ES skalūnų 

dujų gręžiniams, apriboti nesunaudotų dujų deginimą fakelu, jei iškilą saugos problemų, 

ir visiškai uždrausti dujų išleidimą visuose skalūnų dujų gręžiniuose, kad būtų mažinami 

išmetamo lakiojo metano ir lakiųjų organinių junginių, susijusių su skalūnų dujomis, 

kiekiai; 

Visuomenės dalyvavimas ir vietos sąlygos 

50. pripažįsta, kad gręžimas gali pabloginti gyvenimo sąlygas; todėl ragina atsižvelgti į tai 

išduodant angliavandenio išteklių žvalgymo ir eksploatavimo darbams reikalingus 

leidimus, taip pat ragina pirmiausia įmones taikant geriausias turimas technologijas ir 

valdžios institucijas taikant griežtas taisykles, imtis visų būtinų priemonių, kad būtų kuo 

labiau sumažinti neigiami tokios veiklos padariniai; 

51. ragina įmones įtraukti vietos bendruomenes ir apsvarstyti bendrus sprendimus, kaip būtų 

galima kuo labiau sumažinti skalūnų dujų gavybos plėtros poveikį transportui, kelių 

kokybei ir triukšmui tose vietose, kuriose vykdoma gavybos plėtros veikla; 

52. prašo valstybių narių siekti, kad vietos valdžios institucijos būtų visiškai apie tai 

informuotos ir su jomis viskas būtų suderinta, ypač nagrinėjant prašymus išduoti leidimus 

žvalgymo ir eksploatavimo darbams; ypač prašo suteikti visas galimybes susipažinti su 

poveikio aplinkai, gyventojų sveikatai ir vietos ekonomikai vertinimo tyrimais; 

53. mano, kad visuomenės dalyvavimas turėtų būti užtikrintas tinkamai informuojant 

visuomenę ir konsultuojantis su visuomene prieš pradedant kiekvieną eksploatavimo ir 

žvalgymo etapą; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą atsižvelgiant į poveikį ir į 

naudojamas chemines medžiagas ir technologijas, taip pat į visas skaidresnio patikrinimo 

ir kontrolės priemones siekiant užtikrinti visuomenės supratimą ir pasitikėjimą šios 

veiklos reguliavimu; 

54. pripažįsta, kad siekiant spręsti visus su netradicinio iškastinio kuro gavyba susijusius 

klausimus reikia kur kas geresnio keitimosi informacija tarp įmonių, reguliavimo 

institucijų ir visuomenės; 

55. šiuo atžvilgiu teigiamai vertina 2012 m. ES biudžete tokiam dialogui su visuomene 

numatytus asignavimus ir ragina valstybes nares pasinaudoti šiomis lėšomis siekiant 

užtikrinti, kad vietovėse, kuriose gali būti vystoma netradicinio iškastinio kuro gavyba, 

gyvenantys piliečiai būtų geriau informuojami ir galėtų veiksmingai dalyvauti sprendimų 

priėmimo procesuose savo vietos ir nacionalinėse valdymo struktūrose; 

Tarptautiniai aspektai 

56. mano, kad skalūnų dujų ir kito iškastinio kuro naudojimas turi atitikti Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos 2 straipsnį, kuriame raginama „siekti tokios 

stabilios šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, kad būtų išvengta 

pavojingo žmogaus kišimosi į klimato sistemą“, ir pabrėžia, kad dėl didelės 



priklausomybės nuo iškastinio kuro, pvz., skalūnų dujų, infrastruktūrų, šis tarptautinis 

tikslas taptų nepasiekiamas; 

57. mano, kad visame pasaulyje padidinus skalūnų dujų žvalgymą ir gamybą labai padidės 

išmetamas lakiojo metano kiekis ir kad dar neįvertintas bendras skalūnų dujų poveikis 

visuotiniam klimato atšilimui; pabrėžia, kad netradicinių naftos ir dujų išteklių 

naudojimas gali trukdyti įgyvendinti 7-ąjį JT tūkstantmečio vystymosi tikslą (TVT) – 

užtikrinti aplinkos tvarumą – ir trukdyti įgyvendinti naujausius Kopenhagos susitarime 

įtvirtintus tarptautinius įsipareigojimus dėl klimato kaitos; pažymi, kad klimato kaita jau 

dabar turi didžiausią įtaką neturtingoms šalims; be to, pabrėžia, kad, be tiesioginio 

poveikio sveikatai ir aplinkai, netradicinių dujų ar naftos gavyba kelia itin didelę grėsmę 

žmonių pragyvenimo šaltiniams, ypač Afrikos šalyse, kuriose vietos bendruomenės 

daugiausia priklauso nuo natūralių žemės ūkio ir žuvininkystės išteklių; 

58. reikalauja pasimokyti iš JAV įgytos patirties eksploatuojant skalūnų dujų; itin susirūpinęs 

pažymi, kad norint vykdyti skalūnų dujų gavybą reikia labai daug vandens, o dėl to kils 

pavojus, kad nebus pasiektas 7-asis TVT dėl galimybės naudotis švariu vandeniu ir 

aprūpinimo maistu, ypač neturtingose šalyse, kuriose jau dabar labai trūksta vandens; 

59. pabrėžia, kad žemės įsigijimas naftos ir dujų gavybai yra pagrindinė paskata užgrobti 

žemę besivystančiose šalyse ir kelia didelę grėsmę pasaulio čiabuvių bendruomenėms, 

ūkininkams ir neturtingiems žmonėms, neturintiems pakankamai vandens, derlingos 

dirvos ir maisto; pažymi, kad po 2008 m. finansų rinkų griūties labai padidėjo pasaulinės 

rizikos draudimo ir pensijų fondų investicijos į gavybos pramonės šakas, o tai dar labiau 

paskatino gavybą; todėl pabrėžia, kad Europos ekonominės veiklos vykdytojai veiklą 

visada turėtų vykdyti skaidriai ir glaudžiai konsultuodamiesi su visomis atitinkamomis 

valdžios institucijomis ir vietos bendruomenėmis žemės nuomos ir (arba) įsigijimo 

klausimais; 

60. pažymi, kad neaišku, ar dabartinė ES teisės aktuose įtvirtinta reguliavimo sistema suteikia 

tinkamą apsaugą nuo grėsmių, kurias skalūnų dujų gavyba kelia aplinkai ir žmonių 

sveikatai, dėl to Komisija atlieka daugybę tyrimų, kuriuos numatoma užbaigti dar šiais 

metais; mano, kad besivystančiose šalyse veikiančios Europos bendrovės turėtų 

visapusiškai atsižvelgti į patirtį, įgytą atliekant šiuos skalūnų dujų eksploatavimo tyrimus, 

ir į visas su juo susijusias rekomendacijas; yra susirūpinęs dėl naftos bendrovių veiklos 

poveikio aplinkai, sveikatai ir vystymuisi, ypač į pietus nuo Sacharos esančiose šalyse, 

atsižvelgiant į nedideles galimybes įgyvendinti aplinkos ir sveikatos apsaugos įstatymus ir 

užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kai kuriose šalyse; be to, nurodo, kad Europos bendrovės 

turėtų taikyti atsakingos pramonės standartus visur, kur tik jos vykdo veiklą; 

61. yra susirūpinęs dėl bet kokių galimų Europos bendrovių investicijų į netradicinius naftos 

ir dujų išteklius besivystančiose šalyse; 

62. be to, pabrėžia, kad būtina laikytis ES įsipareigojimo užtikrinti SESV 208 straipsnyje 

įtvirtintą politikos suderinamumą vystymosi labui; laikosi nuomonės, kad priimdama 

įmones, investuojančias į gavybos veiklą, ES turėtų daryti įtaką jų elgsenai siekiant 

skatinti tvaresnę veiklą, pvz., griežtinant įmonių valdymo standartus ir taisykles, taikomas 

jas finansuojantiems bankams ir fondams, taip pat užtikrinant Pusiaujo principų, 

atsakingo investavimo principų ir Europos investicijų banko bei Bazelio bankų priežiūros 

komiteto taisyklių taikymą;  

63. primena, kad tarptautinėms naftos bendrovėms ne tik turėtų būti taikomos tų šalių, 



kuriose jos vykdo veiklą, taisyklės, bet šios bendrovės taip pat turėtų turi būti pavaldžios 

tų šalių, į kurių biržą tos bendrovės įtrauktos, teismų jurisdikcijai; mano, kad buveinės 

šalies taisyklėse, vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų užsieniečių atsakomybės 

reikalavimo teisės aktų pavyzdžiu, reikėtų numatyti veiksmingas žmogaus teisių apsaugos 

priemones tais atvejais, kai trūksta atskaitomybės; 

64. pažymi, kad esama daug priemonių, kurios galėtų padėti kovoti su neigiamu gavybos 

pramonės veiklos socialiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai, pvz., Visuotinė ataskaitų 

teikimo iniciatyva, JT pasaulinio susitarimo iniciatyva ir EBPO gairės tarpvalstybinėms 

įmonėms; vis dėlto pažymi, kad savanoriškų gairių nepakanka siekiant sušvelninti 

neigiamą gavybos poveikį; 

65. pažymi, kad šiuo metu persvarstomos ES Apskaitos ir Skaidrumo direktyvos ir tai yra 

puiki galimybė užkirsti kelią mokesčių vengimui ir korupcijai gavybos pramonės 

sektoriuose; 

66. ragina Komisiją ieškoti naujų būdų griežtinti standartus, susijusius su tarptautinių 

korporacijų atsakomybe už socialines ir aplinkos teises, ir galimų įgyvendinimo 

priemonių; 

67. yra susirūpinęs, kad netradicinių naftos ir dujų išteklių bendrovės veiklą visame pasaulyje 

vykdo remdamosi skirtingais saugos standartais; ragina valstybes nares reikalauti, kad 

Europos Sąjungoje įsisteigusios bendrovės visai savo veiklai, kurią jos vykdo visame 

pasaulyje, taikytų ES standartus. 

o 

o     o 

68. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

parlamentams. 

 

 


