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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефта

(2011/2309(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-
специално член 194 от него,

- като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Към нова 
енергийна стратегия за Европа 2011—2020 г.“1,

- като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно изработването 
на обща позиция на ЕС за предстоящата конференция на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие („Рио+20“)2,

- като взе предвид Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за 
проучване, изследване и производство на въглеводороди3,

- като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета4,

- като взе предвид законодателството на ЕС в областта на екологията, което се отнася 
до разработването на залежите от шистов газ, в това число: Директива 85/337/ЕИО 
на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда5; Директива 2001/42/ЕО относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда6; 
Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните 
индустрии7; Директива 2000/60/EО за установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за водите8; Регламент (ЕО) № 1907/2006 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали9; 
Директива 98/8/EО относно пускането на пазара на биоциди10; Директива 96/82/ЕО 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 
вещества11;Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 
април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 OВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.
4 OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.
5 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
6 OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
7 OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.
8 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
9 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
10 OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
11 OВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
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предотвратяването и отстраняването на екологичните щети1 и Директива 2008/1/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването2,

- като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г.,

- като взе предвид съобщението на Комисията относно енергийната пътна карта за 
периода до 2050 г.3,

- като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО4,

- като взе предвид член 48 от своя правилник,

- като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2012),

Енергийни аспекти

Потенциални ресурси

1. отбелязва, че са направени различни оценки на залежите на шистов газ, 
включително от страна на Енергийната информационна администрация (ЕИА) на 
САЩ; признава, че макар и тези оценки да са неточни поради самото си естество, те 
говорят за съществуването на големи местни енергийни ресурси; отбелязва, че 
повечето от европейските залежи от шистов нефт са концентрирани в Естония, 
както и че тепърва в Европа ще се провеждат по-мащабни изследвания на други 
източници на неконвенционален нефт;

2. счита, че хората, изготвящи политиките, ще извлекат полза от събирането на по-
точни данни, които ще им дадат възможност да правят информиран избор; изразява 
съгласие поради тази причина със Съвета, че потенциалът на Европа за устойчив 
добив и използване на залежите от шистов газ и шистов нефт следва да бъде оценен 
и нанесен на карта; приветства извършените оценки от държавите членки и ги 
насърчава да продължават работата си; изисква от Комисията да допринася за 
установяване на нивото на наличните запаси от шистов газ на територията на 
Съюза, като събира резултатите от извършените оценки от държавите членки, както 
и наличните резултати от проектите за прочуване на шистов газ, с оглед на 
извършването на анализ и оценка на икономическата и екологична 
жизнеспособност на местния добив на шистов газ;

Енергийни пазари

                                               
1 OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
2 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
3 COM(2011)0885.
4 COM(2011)0658.
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3. изтъква, че подемът в разработването на шистов газ в САЩ оказа значително 
въздействие върху динамиката на пазара и цените на природния газ, по-специално 
чрез пренасочване в друга посока на втечнения природен газ, който беше 
предназначен за американския пазар;

4. отбелязва, че при все по-глобалния и обединен пазар на газа разработването на 
шистовия газ ще увеличи глобалната конкуренция от типа „газ спрямо газ“ и 
следователно ще продължи да има голям ефект върху цените; изтъква, че шистовият 
газ ще спомогне за засилване на позицията на потребителите спрямо доставчиците 
на газ и следователно следва да доведе до по-ниски цени;

5. призовава Комисията, предвид еволюцията на пазара на газ и увеличаването на 
основаващото се на разпределителни центрове ценообразуване в Европа, да се 
занимае на следващото заседание на Съвета по енергетика между ЕС и САЩ с 
потенциалното въздействие от разработването на шистов газ в световен мащаб 
върху пазара на втечнен природен газ (ВПГ), както и с възможното премахване на 
ограниченията върху глобалната търговия с ВПГ;

6. отбелязва, че потреблението на природен газ се повишава; признава изключително 
важната роля на добива на шистов газ в световен мащаб за гарантиране на 
енергийната сигурност и разнообразие в дългосрочен план, в това число и в Европа; 
съзнава, че местният добив на шистов газ ще допринесе за сигурността на 
доставките, като има предвид зависимостта на държавите членки от вноса на 
природен газ от трети държави; подчертава обаче, че е много важно да се приемат 
други мерки, свързани със сигурността на доставките, като например повишаване на 
енергийната ефективност, осигуряване на достатъчен брой газохранилища, 
диверсификация на доставките на газ и транзитните маршрути, както и изграждане 
на надеждни партньорства с доставчиците, транзитните страни и страните 
потребители;

7. подчертава, че също така е много важно наличието на напълно функциониращ, 
взаимосвързан и интегриран европейски вътрешен енергиен пазар, включително с 
оглед на пълноценното използване на евентуален добив на шистов газ в ЕС; 
призовава Комисията и държавите членки енергично да преследват тази цел, по-
специално чрез гарантиране на плавен преход към изискванията на третия енергиен
пакет на ЕС, с оглед хармонизирането на европейските пазари до 2014 година;

Преход към икономика без въглеродни емисии

8. счита, че разработването на шистов газ в ЕС ще спомогне за постигане на целта на 
ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80–95 % до 2050 г. в сравнение 
с техните нива през 1990 г., което е в основата на енергийната пътна карта за 
периода до 2050 г.;

9. изразява съгласие с Комисията, че газът ще бъде жизненоважен за 
трансформирането на енергийната система, съгласно посоченото в гореспоменатата 
пътна карта, тъй като той представлява бърз и рентабилен начин за ограничаване на 
зависимостта от други, по-замърсяващи изкопаеми горива и следователно намалява 
емисиите от парникови газове; счита, че шистовият газ би могъл, в качеството си на 
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„преходно гориво“, да играе изключително важна роля в тази насока, особено в 
държавите членки, които използват големи количества въглища за производство на 
енергия;

10. отбелязва също, че известни видове възобновяема енергия — например вятърна 
енергия — не са постоянни и е необходимо да се подкрепят от надеждни и гъвкави 
енергийни източници; изразява становище, че природният газ — включително 
шистовият — би могъл да изпълни тази цел; признава обаче, че без да се извършва 
улавяне и съхранение на въглероден диоксид в дългосрочен план газът може да 
приеме подобна поддържаща и балансираща роля;

11. призовава Комисията, в съответствие със стратегията „Енергийна пътна карта за 
периода до 2050 г.“, да извърши оценка на въздействието от и перспективите за 
неконвенциалните източници на газ в ЕС, като признава, че размерът на 
използването на неконвенционални източници на газ в ЕС в крайна сметка ще бъде 
определен от пазара;

Промишлени и икономически аспекти на неконвенциалните източници на нефт и 
газ

Промишлена среда

12. припомня, че голямото увеличение на добива на шистов газ в САЩ е подпомогнато 
от доказана промишлена среда, в това число достатъчен брой газови съоръжения, 
необходимите човешки ресурси, а така също от опитен и добре оборудван сектор за 
услуги; отбелязва, че в ЕС ще е нужно време, за да може секторът на услугите да 
изгради адекватен капацитет, а предприятията да придобият необходимото 
оборудване и опит, за да поддържат високо ниво на добив на шистов газ, което 
вероятно ще допринесе за по-високи цени в краткосрочен план; насърчава 
сътрудничеството между съответните предприятия от ЕС и САЩ по отношение на 
намаляването на цените; счита, че очакванията относно темповете на 
разработването на залежите от шистов газ в ЕС следва да бъдат реалистични;

13. настоятелно призовава държавите членки, които се интересуват от разработване на 
залежите на шистов газ, да въведат необходимите умения в своите основни системи 
за образование и обучение, за да подготвят необходимата квалифицирана работна 
сила;

14. подчертава колко важно е да се подкрепя развитието на сектора на шистовия газ 
чрез създаване на необходимата инфраструктура, особено на газопроводи и пътища;

15. призовава Комисията да извърши оценка на възможните икономически ползи от 
шистовия газ, в това число възможностите за създаване на работни места;

16. отбелязва, че политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата трябва да 
признае съществуването на потенциални пречки за инвестициите в разработването 
на шистов газ в ЕС и да се заеме с тяхното отстраняване;

17. призовава за по-нататъшни проучвания и разработване на инструментални средства 
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и технологии, включително улавяне и съхранение на въглероден диоксид, които да 
подкрепят и засилят устойчивостта и безопасното разработване на 
неконвенционалните газови ресурси;

Рамка за лицензиране

18. призовава държавите членки да гарантират, че са въвели необходимите 
административни ресурси, както и ресурси за текущ контрол за развитието на 
дейностите, свързани с шистовия газ;

19. отбелязва, че текущият ред за лицензиране на проучването на шистов газ се урежда 
чрез общото законодателство в областта на минното дело и въглеводородните 
емисии; изразява становище, че регулаторната рамка в ЕС за ранни проучвания е 
адекватна;

20. подчертава значението на провеждането на всеобхватни обществени допитвания, 
особено в контекста на въвеждането на нов подход в проучването на газ; изтъква, че 
в някои държави членки не се извършва допитване до обществеността по време на 
разрешителната процедура; призовава държавите членки да извършат оценка на 
законодателството си, за да преценят дали се обръща необходимото внимание в тази 
насока;

21. изразява становище, че държавите членки, които развиват проекти, свързани с 
шистовия газ, следва да приемат подхода за обслужване на едно гише при 
разрешителната процедура, лицензирането и проверката за съответствие с 
разпоредбите в областта на околната среда, което е обичайна практика за всички 
енергийни проекти в някои държави членки;

22. призовава публичните органи незабавно да проверят или, при необходимост, да 
подобрят регулаторните си рамки, за да гарантират адекватност с проектите за 
шистов газ, особено с оглед на това да са подготвени за възможен бъдещ добив в 
промишлен мащаб в Европа;

Обществено мнение и най-добри практики

Отношението на обществеността

23. напълно осъзнава, че отношението на обществеността към разработването на 
шистов газ варира между различните държави членки; призовава за по-добра 
обществена информираност по отношение на експлоатацията на шистов газ и 
подкрепя създаването на портали, които предоставят достъп до най-различна 
информация за нея; настоятелно призовава предприятията, които добиват шистов 
газ в ЕС, да предоставят преди сондажните работи пълна информация за дейностите 
си, включително публично оповестяване на химикалите, които възнамеряват да 
използват при хидравличното разбиване;

24. отбелязва, че е особено важно операторите на шистов газ да поемат задължението 
да изградят силни отношения с местните общности във всеки етап от 
експлоатацията на шистов газ, тъй като ЕС има по-голяма гъстота на населението, 
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отколкото САЩ, и собствениците на земи в Европа не притежават подземните 
ресурси и съответно не извличат ползи от добива, както е в САЩ; призовава 
предприятията за добив на шистов газ да гарантират, че местните общности ще 
извличат ползи от разработването на шистов газ;

25. признава, че следва да се постави акцент върху провеждането на прозрачен и открит 
диалог с гражданското общество, базиран на наличните научни доказателства; 
припомня, че бюджетът на ЕС за 2012 г. включва суми, предназначени за 
финансиране на пилотни проекти и други помощни дейности с оглед насърчаване 
на такъв диалог; счита, че той трябва да се организира по неутрален начин и в тясно 
сътрудничество с държавите членки, включително националните органи, местните 
общности, обществеността, предприятията и неправителствените организации;

Най-добри практики

26. подчертава значението на прилагането на най-добрите налични технологии и най-
добрите експлоатационни практики в добива на шистов газ, както и на 
продължителното подобряване на технологиите и практиките;

27. подчертава, че чрез разработването на по-добри технологии, основаващи се на по-
стабилна нормативна уредба, операторите и секторите в областта на обслужването 
не само ще повишат общественото одобрение на проектите за шистов газ, но също 
така ще създадат нови възможности за осъществяване на стопанска дейност при 
наличието на световните екологични предизвикателства,свързани с проучването на 
неконвенционални ресурси на газ;

28. подчертава необходимостта от минимални стандарти за безопасност, както и от 
инспекции по време на критични за безопасността етапи при изкопаването на шахти 
и при хидравличното разбиване; подчертава конкретно, че операторите следва да 
намалят използването на газови факли и вентилиране, както и че следва, когато е 
възможно, да прихващат газта;

29. подчертава значението на операторите, които разработват и възстановяват 
използваната земя, и които провеждат мониторинг след експлоатационния период 
при завършване на своите дейности;

30. настоятелно призовава за обмен на най-добри практики и информация между ЕС и 
САЩ; насърчава партньорството между градове и общини в ЕС и САЩ, в които са 
открити залежи на шистов газ; подчертава значението на трансфера на знания 
относно разработването на шистов газ в посока промишлен сектор — местни 
общности;

31. призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подпомагат 
екологосъобразни пилотни проекти в ЕС за разработването на неконвенционални 
местни енергийни източници;

32. припомня, че принципът „замърсителят плаща“ важи за експлоатацията на шистов 
газ, и че предприятията носят отговорност за всяка причинена от тях вреда;
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33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата на държавите членки.


