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Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra rezolūcija par slānekļa gāzi un slānekļa eļļu 

― rūpnieciskie, enerģētiskie u. c. aspekti (2011/2309(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 194. pantu, kurā 

teikts, ka tā nosacījumu par Savienības pasākumu izveidi piemērošana enerģētikas jomā cita 

starpā nekādi neskar citu Līgumu nosacījumu, jo īpaši 192. panta 2. punkta, piemērošanu, 

– ņemot vērā tā 2010. gada 25. novembra rezolūciju „Topošā jaunā Eiropas enerģētikas 

stratēģija 2011.–2020. gadam”1, 

– ņemot vērā tā 2011. gada 29. septembra rezolūciju par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, 

gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei par ilgtspējīgu 

attīstību2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par 

noteikumiem attiecībā uz atļauju piešķiršanu un izmantošanu ogļūdeņražu meklēšanai, 

izpētei un ieguvei3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 

Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes 

Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu4, 

– ņemot vērā ES tiesību aktus vides jomā, kas attiecas uz slānekļa gāzes ieguvi, tostarp: 

Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 

projektu ietekmes uz vidi novērtējumu5; Direktīvu 2001/42/EK par konkrētu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu6; Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības 

atkritumu apsaimniekošanu7; Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

ūdens resursu politikas jomā8; Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu un licencēšanu9; Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu 

tirgū10; Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kur 

iesaistītas bīstamas vielas11; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
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Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 

novēršanu un atlīdzināšanu1; Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra 

Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un 

kontrole)2; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (2003. gada 13. 

oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 

tirdzniecībai Kopienā3 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmumu 

Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 

samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 

samazināšanas jomā līdz 2020. gadam4, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumus, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 24. novembra secinājumus par ES enerģētikas politikas 

ārējās dimensijas stiprināšanu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050”5, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 

Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK6, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7–0284/2012), 

A. tā kā Starptautiskā Enerģētikas aģentūra lēš, ka sašķidrināšanas kapacitāte pasaulē 

palielināsies no 380 miljardiem kubikmetru (mljrd. m3) 2011. gadā līdz 540 mljrd. m3 

2020. gadā; 

B. tā kā saskaņā ar ES līgumiem dalībvalstīm ir tiesības pašām noteikt, kādus enerģijas veidus 

tās izmantos; 

C. tā kā slānekļa gāzes ieguves attīstība var būtiski ietekmēt dabasgāzes tirgus dinamiku un 

cenas, kā arī enerģijas ražošanu; 

D. tā kā ķīmiskās vielas, ko izmanto hidrauliskajā sadrumstalošanā, ir jāreģistrē Eiropas 

Ķīmisko vielu aģentūrā, un tās nevar apstiprināt, ja nav nodrošināts, ka tās nerada kaitējumu 

videi, vai arī ja šāds kaitējums netiek mazināts (saskaņā ar REACH regulu); 

E. tā kā netradicionālā gāze tādās formās kā gāze no blīviem iežiem, slānekļa gāze un ogļu 

slāņa metāns jau veido vairāk nekā pusi ASV saražotās gāzes apjoma, slānekļa gāzei 

uzrādot vislielāko apjoma palielinājumu; 

F. tā kā eļļa jau tiek iegūta no Igaunijā esošajiem slānekļa eļļas resursiem un slānekļa eļļas 

ieguves iespēju izpēte ir notikusi arī Parīzes baseinā, 
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Enerģētikas aspekti 

Iespējamie resursi 

1. norāda, ka ir veiktas dažādas aplēses par slānekļa gāzes resursiem Eiropā, tostarp tās ir 

veikusi ASV Enerģētikas informācijas pārvalde un Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, kas 

konstatēja, ka rezerves atrodas vairākās dalībvalstīs; atzīst — lai gan šīs aplēses savā būtībā 

ir neprecīzas, tās liecina par iespējamu ievērojamu vietēju enerģijas resursu pastāvēšanu, 

taču visu šo resursu ieguve varētu arī neizrādīties ekonomiski izdevīga; norāda arī, ka 

dažām dalībvalstīm ir slānekļa eļļas rezerves un ka plašāk vēl jāizpēta citi netradicionāli 

eļļas avoti;  

2. uzskata, ka politikas veidotāju rīcībā jābūt precīzākiem, jaunākiem un visaptverošākiem 

zinātniskajiem datiem, lai tiem sniegtu iespēju izdarīt apzinātas izvēles; tāpēc piekrīt 

Eiropadomei, ka Eiropas iespējas attiecībā uz ilgtspējīgu slānekļa gāzes un slānekļa eļļas 

resursu ieguvi un lietošanu, neapdraudot ūdens resursu pieejamību un kvalitāti, būtu 

jānovērtē un jāplāno, lai iespējami uzlabotu piegādes drošību; atzinīgi vērtē dalībvalstu 

veiktos novērtējumus un mudina tās turpināt šo darbu, kā arī aicina Komisiju veicināt 

slānekļa gāzes un slānekļa eļļas rezervju potenciāla novērtēšanu ES, apkopojot dalībvalstu 

novērtējumos iegūtos rezultātus, kā arī pieejamos rezultātus no izpētes projektiem, kā arī 

analizējot un novērtējot iekšējās slānekļa gāzes ieguves rūpnieciskos, ekonomiskos, 

enerģētiskos, vides un veselības aspektus; 

Enerģijas tirgi 

3. norāda, ka slānekļa gāzes uzplaukumam ASV jau ir bijusi ievērojama pozitīva ietekme uz 

dabasgāzes tirgu un gāzes un elektrības cenām, jo īpaši izraisot sašķidrinātās dabasgāzes, 

kas bija paredzēta ASV tirgum, novirzīšanu uz citurieni; konstatē, ka ASV tūlītēja darījuma 

cenas ir sasniegušas vēsturiski zemu līmeni, tādējādi palielinot cenu atšķirības starp ASV un 

Eiropu, kuras saista ilgtermiņa līgumi, un ietekmējot Eiropas valstu ekonomikas un 

rūpniecības nozares konkurētspēju; 

4. norāda, ka saskaņā ar ASV Enerģētikas informācijas pārvaldes sniegto informāciju ir 

paredzams, ka 2035. gadā vietējā ražošana ASV nodrošinās 46 % no gāzes piegādes 

apjoma; 

5. norāda, ka gāzes cenas ASV vēl aizvien krītas, kas ES rada papildu problēmas 

konkurētspējas jomā; 

6. norāda, ka, gāzes tirgum kļūstot aizvien globālākam un savstarpēji saistītam, slānekļa gāzes 

ieguves attīstība palielinās globālā mēroga konkurenci dabasgāzes tirgū, tādējādi turpinot 

būtiski ietekmēt cenas; norāda, ka slānekļa gāze palīdzēs nostiprināt klientu stāvokli 

attiecībās ar piegādātājiem, tādējādi tai būtu jāizraisa cenu pazemināšanās; 

7. no otras puses, norāda, ka ir vajadzīgi ievērojami ieguldījumi, lai izveidotu visu 

infrastruktūru, kura nepieciešama urbumu veikšanai un gāzes un sadrumstalošanā izmantotā 

šķidruma uzglabāšanai, transportēšanai un pārstrādei un kuras izmaksas pilnībā ir jāsedz 

rūpniecības nozarei; 

8. aicina Komisiju, ņemot vērā gāzes tirgus attīstību un gāzes glabātavās noteiktu cenu 

pieaugumu Eiropā, nākamajā ES un ASV Enerģētikas padomes sanāksmē risināt jautājumu 



par iespējamo slānekļa gāzes pasaules mēroga attīstības ietekmi uz sašķidrinātās dabasgāzes 

tirgu un iespējamu sašķidrinātās dabasgāzes pasaules mēroga tirdzniecības ierobežojumu 

atcelšanu; 

9. uzsver, ka ES līmenī subsidiaritātes princips saistībā ar enerģijas veidu kombinācijas 

risinājumiem attiecas uz slānekļa gāzes izpēti un/vai ieguvi; tomēr norāda, ka slānekļa gāzes 

izpētei var būt pārrobežu dimensija, jo īpaši gadījumā ja urbumi tiek veikti netālu no 

sauszemes robežas ar citu dalībvalsti vai ja tie rada ietekmi uz gruntsūdeņiem, gaisu vai 

augsni vairāk nekā vienā valstī; aicina sniegt visaptverošu informāciju par visiem 

tehniskajiem un vides jautājumiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes izpēti, un panākt pienācīgu 

sadarbību starp visām ieinteresētajām personām pirms koncesijas līgumu slēgšanas un to 

darbības laikā; 

10. konstatē, ka patlaban pieaug dabasgāzes patēriņš un ka Eiropa ierindojas to reģionu vidū, 

kuriem būs jāimportē vislielākais gāzes apjoms; norāda, ka saskaņā ar Starptautiskās 

Enerģētikas aģentūras sniegto informāciju ir paredzams, ka vietējās gāzes ražošanas apjoms 

Eiropā samazināsies, savukārt pieprasījums palielināsies, importa apjomu palielinot līdz 

aptuveni 450 mljrd. m3 2035. gadā; tāpēc atzīst pasaules mēroga slānekļa gāzes ražošanas 

svarīgo nozīmi energodrošības un enerģijas avotu un piegādātāju daudzveidības 

nodrošināšanā vidējā termiņā un ilgtermiņā; apzinās, ka slānekļa gāzes vietējā ražošana 

varētu sniegt iespēju dažām dalībvalstīm vairāk dažādot to dabasgāzes piegādes avotus, 

ņemot vērā dalībvalstu atkarību no dabasgāzes importa no trešām valstīm; atzīst — tā kā 

ASV ir palielinājies no slānekļa iegūtas dabasgāzes ražošanas apjoms, Eiropai tagad ir 

pieejams vairāk sašķidrinātās dabasgāzes piegādes avotu, un to, ka lielāks vietējās 

dabasgāzes piedāvājums apvienojumā ar plašāku sašķidrinātās dabasgāzes pieejamību 

sniedz lielisku iespēju dažādot gāzes piegādes avotus; 

11. tomēr uzsver, ka ir svarīgi pieņemt citus piegādes drošības pasākumus un politikas virzienus 

ilgtermiņa perspektīvā, piemēram, ievērojami palielinot atjaunojamo enerģijas avotu 

izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti un energotaupību, vienlaikus nodrošinot 

atbilstīgu infrastruktūru un gāzes uzglabāšanas iekārtas un dažādojot piegādes un tranzīta 

ceļus, kā arī veidojot uzticamas partnerattiecības ar piegādātājām, tranzīta un patērētājām 

valstīm, kuru pamatā ir pārredzamība, savstarpēja uzticēšanās un nediskriminācija atbilstoši 

Enerģētikas hartas un ES trešās enerģētikas paketes principiem; 

12. atkārtoti aicina Komisiju līdz 2013. gada beigām nākt klajā ar globālā un ES gāzes tirgus 

nākotnes analīzi, kurā būtu apskatīta jau ieplānoto gāzes infrastruktūras projektu (piemēram, 

Dienvidu koridora kontekstā īstenoto projektu) ietekme, jaunu sašķidrinātās gāzes termināļu 

ietekme, slānekļa gāzes ietekme uz ASV gāzes tirgu (īpaši uz nepieciešamību importēt 

sašķidrināto dabasgāzi) un iespējamo ES īstenotu slānekļa gāzes ieguves projektu ietekme 

uz gāzes piegādes drošību un cenām nākotnē; uzskata, ka analīzē būtu jāatspoguļo un par 

izejas punktu jāņem pašreizējais infrastruktūras izveides stāvoklis un ES CO2 mērķi līdz 

2020. gadam; uzsver, ka vajadzētu apspriesties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām; 

13. uzsver, ka būtisks ir arī pilnīgi darbspējīgs, savstarpēji savienots un integrēts ES enerģijas 

tirgus, cita starpā saistībā ar to iespēju pilnīgu izmantošanu, ko varētu sniegt iespējama 

slānekļa gāzes ražošana ES, neradot negatīvu ietekmi uz vidi un šāda veida ieguves vietu 

tuvumā esošajām kopienām; aicina Komisiju un dalībvalstis neatlaidīgi virzīties uz šā 

mērķa īstenošanu, jo īpaši nodrošinot netraucētu pāreju un ES trešās iekšējā enerģijas tirgus 



paketes un enerģētikas infrastruktūras paketes prasību piemērošanu, lai laikā līdz 

2014. gadam saskaņotu un pilnībā liberalizētu Eiropas enerģijas vairumtirgus; 

Pāreja uz dekarbonizētu ekonomiku 

14. piekrīt Komisijai, ka enerģijas sistēmas pārveides kontekstā gāzei būs ievērojama nozīme, 

kā norādīts „Enerģētikas ceļvevedī 2050”, jo gāze ir ātrs un rentabls pagaidu veids, kā pirms 

pilnīgas pārejas uz tādu ilgtspējīgu enerģijas ražošanu, kas rada zemas oglekļa dioksīda 

emisijas, samazināt atkarību no citiem fosilā kurināmā veidiem, kuri rada lielāku 

piesārņojumu, tādējādi ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisijas; jo īpaši tajās dalībvalstīs, 

kurās patlaban enerģijas ražošanā izmanto lielu daudzumu akmeņogļu, ja ietekmes 

novērtējumos ir konstatēts, ka šai ieguvei nav ne negatīvas ietekmes uz vidi, jo īpaši uz 

gruntsūdeņiem, ne arī uz ieguves vietu tuvumā esošajām kopienām; 

15. ņemot vērā, ka trūkst visaptverošu Eiropas līmeņa datu par slānekļa gāzes ieguves radīto 

oglekļa dioksīda emisiju apjomu, aicina Komisijas Kopīgo pētniecības centru steidzami 

pabeigt slānekļa gāzes ieguves un ražošanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju pilna 

aprites cikla analīzi nolūkā nākotnē nodrošināt pareizu datu pieejamību; 

16. piebilst arī, ka konkrēti atjaunojamās enerģijas veidi, piemēram, vēja enerģija, ir mainīgi un 

tie ir jāpapildina vai jālīdzsvaro ar pastāvīgu un elastīgu enerģijas tehnoloģiju palīdzību; 

pauž viedokli, ka dabasgāze — tostarp slānekļa gāze — šim mērķim varētu būt noderīga kā 

viens no pieejamajiem risinājumiem, kuru vidū ir, piemēram, lielāks starpsavienojumu 

skaits, labāka sistēmu vadība un kontrole, visos tīklu līmeņos izmantojot viedos 

elektroenerģijas tīklus, enerģijas uzglabāšana un pieprasījuma pārvaldība; atzīst, cik 

nozīmīga oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana ir gāzes kā enerģijas avota ilgtermiņa 

ilgtspējības nodrošināšanai;  

17. aicina Komisiju analizēt oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas ekonomiskos 

aspektus, kas attiecas uz gāzi, lai paātrinātu šīs tehnoloģijas attīstību un ieviešanu; aicina 

Komisiju izpētīt arī to, kāda varētu būt oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 

tehnoloģijas ietekme uz enerģijas ražošanu no gāzes un tādējādi arī uz gāzes kā 

atjaunojamos enerģijas avotus papildinoša enerģijas resursa nozīmi; 

18. aicina Komisiju atbilstīgi ES „Enerģētikas ceļveža 2050” stratēģijai novērtēt netradicionālās 

gāzes ekonomisko un ekoloģisko ietekmi un izredzes ES, ņemot vērā, ka varam mācīties no 

ASV pieredzes un regulējuma šajā jomā, vienlaikus atzīstot, ka netradicionālās gāzes 

izmantošanas mērogu ES galu galā noteiks tirgus un lēmumi, kurus dalībvalstis pieņems, 

rīkojoties saskaņā ar ES ilgtermiņa klimata un enerģētikas politikas mērķiem;  

19. aicina valsts iestādes sagatavot ietekmes uz apakšzemes resursiem reģionālo novērtējumu, 

lai optimizētu līdzekļu piešķiršanu ģeotermālās enerģijas, slānekļa gāzes un citu 

apakšzemes resursu ieguvei un tādējādi palielinātu sabiedrībai sniegto labumu; 

20. aicina Komisiju pieprasīt Eiropas Vides aģentūrai (EEA) sagatavot visaptverošu zinātnisku 

vides faktoru analīzi par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas izmantošanu un par pieejamo 

tehnisko paņēmienu iespējamo ietekmi; 

Ar rūpniecību un ekonomiku saistītie netradicionālās eļļas un gāzes aspekti 

Rūpniecības vide 



21. atgādina, ka atbalstu ievērojamajam slānekļa gāzes ražošanas pieaugumam ASV 

nodrošināja attīstīta rūpnieciskā vide, tostarp pietiekams urbšanas torņu skaits, vajadzīgā 

darbaspēka un pieredzējušas un labi nodrošinātas pakalpojumu nozares pieejamība; apzinās, 

ka ES būs vajadzīgs laiks, kamēr vajadzīgo pakalpojumu nozare attīstīs atbilstošas spējas un 

uzņēmumi iegūs vajadzīgo aprīkojumu un pieredzi un ka tas īstermiņā, iespējams, arī 

veicinās cenu paaugstināšanos; mudina īstenot sadarbību starp atbilstīgajiem ES un ASV 

uzņēmumiem, lai piemērotu videi nekaitīgu ieguves darbu noslēgumus un izmantotu 

labākās pieejamās tehnoloģijas un videi nekaitīgus rūpnieciskos procesus, vienlaikus 

samazinot izmaksas; uzskata, ka gaidām attiecībā uz slānekļa gāzes ieguves attīstību ES 

vajadzētu būt reālistiskām un ka iespējamā komerciālā ieguve ir jāplāno un jāīsteno 

pakāpeniski, lai novērstu ekonomiskā uzplaukuma un lejupslīdes ciklus, kas rada būtisku 

nelabvēlīgu ietekmi vietējā līmenī; 

22. norāda, ka stabils regulējums ir būtisks, lai radītu pareizu vidi, kurā gāzes uzņēmumi varētu 

ieguldīt ļoti vajadzīgajā infrastruktūrā un izpētē, un attīstībā, un lai novērstu tirgus 

izkropļojumus; 

23. mudina slānekļa gāzes ieguvē ieinteresētās valstis savās tradicionālajās izglītības un 

apmācību sistēmās ieviest vajadzīgās prasmes, lai sagatavotu vajadzīgo kvalificēto 

darbaspēku; 

24. norāda, ka slānekļa gāzes un eļļas ieguves iespēju izpēte nav raksturīga tikai Eiropai un ka ir 

liela ieinteresētība jaunu eļļas un gāzes resursu ieguvē, kas ir konkurētspējas uzlabošanas 

līdzekļi enerģētikas un ekonomikas jomā dažādās valstīs un reģionos Āzijā, Ziemeļamerikā, 

Latīņamerikā, Āfrikā un Austrālijā; uzsver vajadzību iekļaut slānekļa gāzes un eļļas 

jautājumus ES divpusējā dialogā un partnerībā ar valstīm, kuras jau iegūst netradicionālos 

resursus vai arī ir ieinteresētas to ieguvē un/vai izmantošanā, lai apmainītos ar zināšanām un 

paraugpraksi; 

25. uzsver nepieciešamību saglabāt atvērtību visām jaunajām nākotnes tehnoloģijām 

enerģētikas pētniecības jomā; prasa veikt turpmāku pētniecību un izstrādi saistībā ar 

instrumentiem un tehnoloģijām, tostarp oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu, lai 

izpētītu netradicionālās gāzes ilgtspējīgas un drošas attīstības iespējamību; tālab atzīst 

plašāko nozīmi, kas tehnoloģijām un inovācijām gāzes nozarē var būt ES prasmju 

piedāvājuma un konkurētspējas jomā;  

26. norāda uz tehnoloģisko attīstību Austrijā, kur rūpniecības nozare ierosina sadrumstalošanā 

izmantot tādu šķidrumu, kura sastāvā ir tikai ūdens, smiltis un kukurūzas ciete; iesaka citām 

dalībvalstīm un Komisijai izpētīt iespēju iegūt slānekļa gāzi bez ķīmisko vielu izmantošanas 

un prasa veikt turpmāku pētniecību un izstrādi attiecībā uz šādiem tehniskajiem 

paņēmieniem un/vai praksi, kas mazinātu iespējamo ietekmi uz vidi; 

27. mudina Komisiju ierosināt ieteikumus visos slānekļa gāzes urbumos ES teritorijā samazināt 

noplūdušā metāna emisiju apjomu; 

Licencēšanas sistēma 

28. aicina dalībvalstis nodrošināt stingru tiesisko regulējumu un vajadzīgos administratīvos un 

pārraudzības resursus ar slānekļa gāzi saistīto pasākumu ilgtspējīgai izstrādei, tostarp tos, 

kas paredzēti ES vides un klimata aizsardzības tiesību aktos; atgādina, ka saskaņā ar 

subsidiaritātes principu katrai valstij ir tiesības pieņemt lēmumus par slānekļa gāzes un 



slānekļa eļļas izmantošanu;  

29. norāda, ka pašreizējo licencēšanas procedūru attiecībā uz slānekļa gāzes izpēti regulē 

vispārējie izrakteņu ieguves vai ogļūdeņraža jomas tiesību akti; norāda, ka saskaņā ar 

2011. gada 8. novembra nobeiguma ziņojumu par netradicionālo gāzi Eiropā, kurš tika 

sagatavots Komisijas vajadzībām, un Komisijas sagatavoto 2012. gada 26. janvāra 

pavadvēstuli par ES tiesisko regulējumu vides jomā, kas piemērojams ar slānekļa gāzi 

saistītiem projektiem, ES tiesiskais regulējums atbilstīgi iekļauj visus slānekļa gāzes 

licencēšanas, agrīnās izpētes un ieguves aspektus; tomēr norāda, ka masveidīgai slānekļa 

gāzes ieguvei varētu būt nepieciešama visu attiecīgo spēkā esošo ES tiesību aktu, tostarp 

REACH, visaptveroša pielāgošana, kurā būtu ietverti netradicionālā fosilā kurināmā ieguves 

specifiskie aspekti; aicina Komisiju un dalībvalstu valsts iestādes bez kavēšanās pārbaudīt 

un vajadzības gadījumā uzlabot tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu slānekļa gāzes un 

slānekļa eļļas projektu atbilstību, jo īpaši lai sagatavotos iespējamai komerciālai ražošanai 

Eiropā nākotnē, kā arī vides risku novēršanai; 

30. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību un īstenot visaptverošu apspriešanos ar 

sabiedrību, jo īpaši saistībā ar jaunas pieejas ieviešanu gāzes izpētes jomā; norāda, ka 

atsevišķās dalībvalstīs atļauju izsniegšanas posmā netiek veikta pietiekama sabiedriskā 

apspriešanās; aicina dalībvalstis izvērtēt savus tiesību aktus, lai pārliecinātos, vai tajos šis 

aspekts ir pienācīgi ņemts vērā, kā arī vai tiek pilnībā piemēroti Orhūsas Konvencijas un 

Savienības tiesību aktu attiecīgie noteikumi; 

31. pauž viedokli, ka dalībvalstīm, kuras īsteno slānekļa gāzes projektus, attiecībā uz 

pilnvarošanu un licencēšanu, kā arī atbilstības vides tiesību aktiem pārbaudi (tostarp 

obligātu ietekmes uz vidi novērtējumu), būtu jāpieņem vienas institūcijas apstiprinājuma 

sistēmas pieeja, kas dažās dalībvalstīs saistībā ar visiem enerģijas projektiem ir ierasta 

prakse; 

32. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiesību aktu grozīšanai, kas vajadzīga saistībā 

ar licenču piešķiršanu slānekļa gāzes izpētei, obligāti ir nepieciešams attiecīgo vietējo varas 

iestāžu apstiprinājums; 

Sabiedriskā doma un paraugprakse 

Sabiedrības attieksme 

33. ir labi informēts, ka sabiedrības attieksme pret slānekļa gāzes attīstību dažādās dalībvalstīs 

atšķiras un ka negatīvu attieksmi varētu būt izraisījis informācijas trūkums vai nepareiza 

informācija; prasa nodrošināt labāku informācijas sniegšanu sabiedrībai pārredzamā un 

objektīvā veidā saistībā ar slānekļa gāzes darbībām un atbalsta tādu portālu izveidi, kas 

sniedz piekļuvi plašam publiski pieejamas informācijas klāstam par šādām darbībām; 

mudina uzņēmumus, kas apsver iespēju ES iegūt slānekļa gāzi, veikt slānekļa struktūras 

novērtējumu un pirms urbuma veikšanas sniegt visaptverošu informāciju par to veiktajām 

darbībām, apspriesties ar vietējām kopienām un vietējām varas iestādēm un publiskot 

informāciju par visām ķīmiskajām vielām un komponentiem, kas izmantoti hidrauliskajā 

sadrumstalošanā, tostarp to koncentrāciju; 

34. uzskata, ka vislabākais veids, kā panākt jēgpilnu un savlaicīgu vietējo kopienu iesaistīšanos, 

ir veikt obligātu ierosināto slānekļa gāzes projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un 

nodrošināt augstu pārredzamības līmeni un sabiedrisko apspriešanu neatkarīgi no šo 



projektu īstenošanas ilguma un mēroga; 

35. norāda, ka ES slānekļa gāzes ieguvējiem ir īpaši svarīgi iesaistīties un veidot ciešas 

attiecības ar vietējām kopienām katrā to īstenoto pasākumu posmā, ņemot vērā apstākli, ka 

ES ir lielāks iedzīvotāju blīvums nekā ASV un zemes īpašniekiem Eiropā nepieder 

apakšzemes resursi, tādējādi viņi negūst tiešu labumu no ieguves, kā tas ir ASV; šajā 

sakarībā aicina rūpniecības nozares vajadzībām izveidot sistēmas, kas būtu konkurētspējīgas 

un vienlaikus dotu iespēju valsts līmeņa un vietējām kopienām gūt labumu no slānekļa 

gāzes resursu ieguves; aicina arī slānekļa gāzes uzņēmumus izveidot atbildīgu praksi 

attiecībā uz kopienām un nodrošināt, lai vietējās kopienas gūtu labumu no slānekļa gāzes 

ieguves, nodrošināt principa „piesārņotājs maksā” piemērošanu un segt izdevumus par 

visiem tiešajiem vai netiešajiem kaitējumiem, ko tie varētu radīt;  

36. atzīst, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārredzamam un atklātam dialogam ar pilsonisko 

sabiedrību gan ex-ante, gan uzraudzības posmu laikā, balstoties uz pieejamiem zinātniskiem 

pierādījumiem un nepārprotami apskatot jautājumus par gāzes noplūdēm, slānekļa gāzes 

ieguves ietekmi uz gruntsūdeņiem, ainavām, lauksaimniecību un tūrisma nozari; atgādina, 

ka ES 2012. gada budžetā ir iekļauta apropriācija, kas ir paredzēta eksperimentālu projektu 

un citu atbalsta pasākumu finansēšanai, lai veicinātu šādu dialogu; uzskata, ka tas būtu 

jāorganizē neitrālā veidā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, tostarp valstu iestādēm, 

vietējām kopienām, vispārējo sabiedrību, uzņēmumiem un NVO; 

37. uzsver slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves darbībās iesaistīto eļļas un gāzes ieguves 

uzņēmumu pārredzamas korporatīvās pārvaldības nozīmi; 

Paraugprakse 

38. uzsver nozīmīgumu, kāds ir augstāko drošības standartu, labāko pieejamo tehnoloģiju un 

labākās darbības prakses piemērošanai slānekļa gāzes izpētē un ieguvē, kā arī pastāvīgai 

tehnoloģiju un prakses pilnveidošanai un nelabvēlīgās ietekmes samazināšanai; šajā 

sakarībā rūpniecības nozares vārdā uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt ievērojamus 

ieguldījumus pētniecībā un izstrādē; atzinīgi vērtē Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 

(IEA) un eļļas un gāzes ražotāju asociāciju iniciatīvas saistībā ar slānekļa gāzes un eļļas 

izpētes un ieguves paraugprakses definēšanu; 

39. uzskata, ka bažas par to, ka iespējamā slānekļa gāzes ieguves attīstība varētu kaitēt ūdens 

resursiem, rodoties noplūdēm no urbumiem, var novērst, pieņemot urbumu izveides un 

celtniecības labāko praksi, jo īpaši bloka apvalka izveides, cementēšanas darbu un spiediena 

pārvaldības jomā, kā arī veicot cementa apvalka un moderno urbuma cementa 

nostiprinājumu spiediena pārbaudes, lai pārliecinātos par struktūras izolācijas kvalitāti; 

aicina dalībvalstis nodrošināt, ka slānekļa gāzes ieguves attīstībā šī prakse tiek izmantota, 

cita starpā veicot arī pārbaudes uz vietas; 

40. uzsver, ka, izstrādājot labākas tehnoloģijas un praksi, kas balstās uz stingriem noteikumiem, 

uzņēmumi un pakalpojumu nozares ne tikai palielinās sabiedrības atbalstu slānekļa gāzes 

projektiem, bet iegūs arī uzņēmējdarbības iespējas un uzlabos eksporta izredzes, ņemot vērā 

pasaules mērogā pastāvošās ar netradicionālās gāzes izpēti saistītās vides problēmas; tāpēc 

iesaka dalībvalstīm ņemt vērā Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) ieteikumus, kas 

sniegti atsauces dokumentā par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 

hidrauliskās sadrumstalošanas jomā, tiklīdz tas būs pieejams; 



41. uzsver vajadzību noteikt augstākos drošības un vides standartus un regulāras pārbaudes 

celtniecības un hidrauliskās sašķelšanas posmos, kuros drošībai ir būtiska nozīme; jo īpaši 

uzsver to, ka uzņēmumiem vajadzētu ierobežot sadedzināšanu un izplūdi un būtu jāatgūst 

gāze, jāuztver izplūdušās emisijas un atkārtoti jāizmanto vai arī jāattīra notekūdeņi; aicina 

ES sekot ASV piemēram attiecībā uz slānekļa gāzes vides standartiem saistībā ar 

sadrumstalošanas darbiem, un kurus ieviesusi ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA), 

uzņēmumiem uzliekot par pienākumu uztvert metāna un citu gaisu piesārņojošo vielu 

emisijas; 

42. turklāt aicina slānekļa gāzes ieguvējus gan pirms ražošanas uzsākšanas, gan tās laikā 

pārbaudīt piemājas ūdens akas, kas atrodas to urbumu tuvumā, un pieejamā, saprotamā un 

pārredzamā veidā atklāt iegūto informāciju sabiedrībai; 

43. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi atjaunotu un sakoptu izmantoto zemi un, pabeidzot savu 

darbību, veiktu pārraudzību pēc ekspluatācijas pārtraukšanas; 

44. mudina veikt paraugprakses un informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm, kā arī starp ES, 

ASV un Kanādu; jo īpaši mudina to Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētu un pašvaldību pāru 

veidošanu, kuras ir atklājušas slānekļa gāzi; uzsver, ka ir svarīgi nodot zināšanas par 

slānekļa gāzes ieguvi no rūpniecības pārstāvjiem vietējām kopienām; 

45. mudina slānekļa gāzes un eļļas ieguves nozari vienotā veidā pielietot visaugstākos vides un 

drošības standartus neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā uzņēmumi darbojas; aicina 

Komisiju pārbaudīt, kādi mehānismi varētu būt piemēroti, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumi 

globālā mērogā strādā atbilstoši visaugstākajiem standartiem; uzskata, ka šajā jomā par 

svarīgu dzinuli būtu jāizmanto arī uzņēmumu atbildība un ka dalībvalstu licencēšanas 

režīmi, piešķirot licences, varētu ņemt vērā arī negadījumus visā pasaulē, kuros uzņēmumi 

ir iesaistīti, ja pēc šiem negadījumiem ir izstrādāti rūpīgi pārskati; 

46. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt un līdzfinansēt pasākumus ar mērķi izveidot neatkarīgas 

komitejas, kuru sastāvā ir rūpniecības un zinātnes jomu pārstāvji, nolūkā sniegt atzinumus 

un izstrādāt labu praksi saistībā ar tīrām slānekļa gāzes ieguves tehnoloģijām; 

47. atgādina, ka principam „piesārņotājs maksā” vienmēr jāattiecas uz slānekļa gāzes un 

slānekļa eļļas ieguves darbībām, jo īpaši saistībā ar tajās radīto notekūdeņu attīrīšanu, un 

uzņēmumiem ir jābūt pilnībā atbildīgiem par visiem tiešajiem vai netiešajiem kaitējumiem, 

ko tie varētu radīt; mudina Komisiju izvērtēt nepieciešamību iesniegt priekšlikumus, lai jo 

īpaši hidraulisko sadrumstalošanu un citas ar slānekļa gāzes ieguvi saistītās darbības 

iekļautu direktīvā par atbildību vides jomā un lai slānekļa gāzes ieguvējiem uzliktu par 

pienākumu garantēt obligātu finansiālo nodrošinājumu vai apdrošināšanu gadījumā, ja to 

veiktās darbības radījušas kaitējumu videi, lai attiecīgajām kopienām garantētu tiesisko 

noteiktību; 

o 

o     o 

48. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām. 


