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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy

(2011/2309(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na článek 194 této 
smlouvy,

- s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 nazvané „Směrem k nové 
energetické strategii pro Evropu 2011–2020“1,

- s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2011 o vypracování společného postoje EU 
před zahájením konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+)2,

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o 
podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků3,

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 
2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 
2004/67/ES4,

- s ohledem na právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, jež mají význam pro 
břidlicový plyn, včetně směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování 
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí5; směrnice 
2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí6; 
směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu 7; směrnice 2000/60/ES, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky8, nařízení 
1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek9; 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh10; směrnice 96/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek11; směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí12; a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. února 2008 o integrované prevenci a omezování 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3.
4 Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.
5 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.
7 Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.
8 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
10 Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
11 Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.
12 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.
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znečištění1,

- s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 4. února 2011,

- s ohledem na sdělení Komise o energetickém plánu do roku 20502,

- s ohledem na návrh Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních 
směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES3,

- s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

Energetická hlediska

Potenciální zdroje

1. konstatuje, že byly provedeny různé odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu v Evropě, 
včetně odhadů Úřadu pro energetické informace Spojených států amerických; uznává, že 
přestože jsou tyto odhady ze své podstaty nepřesné, poukazují na existenci velkého 
domácího zdroje energie; konstatuje, že většina evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje nekonvenční ropy v Evropě je třeba prozkoumat 
v ještě větší míře;

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli prospěch z přesnějších údajů, jež by jim umožnily 
činit informovaná rozhodnutí; proto souhlasí s Evropskou radou, že by měl být posouzen a 
zmapován potenciál Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání zdrojů břidlicového plynu 
a ropy; vítá hodnocení prováděná členskými státy, vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění množství dostupných zásob břidlicového plynu 
v Unii tím, že spojí výsledky hodnocení členských států a dostupné výsledky 
z průzkumných projektů za účelem analýzy a posouzení životaschopnosti domácí 
produkce břidlicového plynu z hospodářského hlediska a z hlediska životního prostředí;

Energetické trhy

3. upozorňuje, že rozmach břidlicového plynu v USA měl značný dopad na dynamiku trhu 
se zemním plynem a na ceny, zejména tím, že byl v jeho důsledku jinam přesměrován 
zkapalněný zemní plyn původně určený pro trh v USA;

4. konstatuje, že se trh s plynem stále více globalizuje a propojuje, takže rozvoj břidlicového 
plynu zvýší celosvětovou soutěž mezi druhy plynu, a bude tedy i nadále značně 
ovlivňovat ceny; upozorňuje na to, že břidlicový plyn pomůže posílit postavení 
spotřebitelů vůči dodavatelům, a měl by tedy vést k nižším cenám;

5. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s vývojem trhu s plynem a nárůstem centrálního 
                                               
1 Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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stanovování cen v Evropě řešila na příštím zasedání Rady pro energetiku EU-USA 
případný dopad celosvětového rozvoje břidlicového plynu na trh se zkapalněným zemním 
plynem a zrušení možných omezení celosvětového obchodu se zkapalněným zemním 
plynem;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou celosvětové 
produkce břidlicového plynu je dlouhodobě zajistit energetickou bezpečnost a 
rozmanitost, a to i v Evropě; uvědomuje si, že domácí produkce břidlicového plynu 
přispěje k bezpečnosti dodávek s ohledem na závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní přijmout další opatření a 
politiky pro bezpečnost dodávek, jako je zvýšení energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování plynu, diverzifikace dodávek plynu a přepravních 
tras a vybudování spolehlivých partnerství s dodavatelskými a tranzitními zeměmi a 
zeměmi spotřeby;

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně fungující, propojený a integrovaný vnitřní trh EU 
s energií, a to také v zájmu úplného využívání výhod případné produkce břidlicového 
plynu v EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby tento cíl důrazně sledovaly, zejména tak, 
že zajistí bezproblémový přechod k požadavkům třetího energetického balíčku EU, pokud 
jde sjednocení evropských trhů do roku 2014;

Přechod k bezuhlíkovému hospodářství

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, který 
spočívá ve snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 % ve srovnání 
s úrovněmi z roku 1990, což je základem energetického plánu do roku 2050;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít rozhodující význam pro transformaci energetického 
systému, jak je uvedeno ve výše zmíněném plánu, protože představuje rychlý a nákladově
efektivní způsob snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní paliva, a tedy i snížení emisí 
skleníkových plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, zejména v těch členských státech, které používají na 
výrobu energie velké množství uhlí;

10. poznamenává také, že některé druhy obnovitelné energie – například větrná energie –
nejsou stálé a je nutno je podepřít spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; vyjadřuje 
názor, že by k tomuto účelu mohl sloužit zemní plyn, včetně břidlicového plynu; uznává 
však, že bez technologie pro zachycování a skladování uhlíku by mohlo být využití plynu 
v dlouhodobém výhledu omezeno na tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se strategickým energetickým plánem EU do roku 2050 
posoudila dopad a vyhlídky nekonvenčního plynu v EU a aby při tom uznávala, že 
o rozšíření využívání nekonvenčního plynu v EU nakonec rozhodne trh;

Průmyslová a hospodářská hlediska nekonvenční ropy a plynu

Prostředí průmyslu

12. připomíná, že hromadný nárůst produkce břidlicového plynu v USA je podporován 
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zavedeným průmyslovým prostředím, jehož součástí je dostatečné množství platforem, 
potřebná lidská síla a zkušené a dobře vybavené průmyslové služby; konstatuje, že v EU 
nějakou dobu potrvá, než si sektor potřebných služeb vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti nezbytné pro podporu vysoké úrovně produkce 
zemního plynu, což také pravděpodobně v krátkodobém horizontu způsobí vyšší náklady; 
podporuje spolupráci mezi příslušnými společnostmi v EU a USA v zájmu snížení 
nákladů; domnívá se, že očekávání týkající se tempa rozvoje břidlicového plynu v EU by 
měla být realistická;

13. naléhavě vyzývá členské státy, které mají zájem o rozvoj břidlicového plynu, aby ve 
svých systémech vzdělávání a odborné přípravy zohledňovaly potřebné dovednosti a 
připravily tak potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu;

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje odvětví břidlicového plynu tím, že bude zavedena 
potřebná infrastruktura, zejména pokud jde o potrubí a silnice;

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné hospodářské přínosy břidlicového plynu, včetně 
příležitostí pro zaměstnanost;

16. konstatuje, že energetická a klimatická politika EU musí uznat existenci překážek pro 
případné investice do rozvoje břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji nástrojů a technologií, včetně technologií pro 
zachycování a skladování uhlíku, v zájmu podpory a posílení udržitelného a bezpečného 
rozvoje nekonvenčního plynu;

Rámec pro udělování licencí

18. vyzývá členské státy, aby zajistily zdroje potřebné pro administrativu a monitorování 
v oblasti rozvoje činností souvisejících s břidlicovým plynem;

19. konstatuje, že stávající postup udělování licencí na průzkum ložisek břidlicového plynu je 
upraven podle všeobecných právních předpisů pro těžbu nebo uhlovodíky; vyjadřuje 
názor, že je vhodné zavést v EU regulační rámec pro počáteční průzkum;

20. zdůrazňuje, že je důležité plně konzultovat s veřejností, zejména v souvislosti se 
zavedením nového přístupu k průzkumu ložisek plynu; upozorňuje, že v některých 
členských státech není veřejnost dostatečně konzultována ve fázi schvalování; vyzývá 
členské státy, aby posoudily své právní předpisy ohledně toho, zda je v nich toto hledisko 
náležitě zohledněno;

21. vyjadřuje názor, že členské státy provádějící projekty v oblasti břidlicového plynu by 
měly vytvořit jednotné kontaktní místo pro schvalování a udělování licencí a prověřování 
souladu s předpisy v oblasti životního prostředí, což je v některých členských státech 
obvyklý postup u všech energetických projektů;

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez prodlení prověřily a v případě potřeby zdokonalily 
regulační rámce, aby zajistily, že budou vhodné pro projekty v oblasti břidlicového plynu, 
zejména že budou připravené na možnou budoucí produkci v Evropě v komerčním 



PR\897469CS.doc 7/8 PE486.123v01-00

CS

rozsahu;

Veřejné mínění a osvědčené postupy

Postoj veřejnosti

23. je si dobře vědom toho, že postoj veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se v jednotlivých 
členských státech liší; vyzývá k lepšímu informování veřejnosti o činnostech souvisejících 
s břidlicovým plynem a podporuje vytvoření portálů poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou břidlicového plynu v EU, aby před zahájením vrtání 
poskytly úplné informace o svých činnostech, mimo jiné aby zveřejnily, jaké chemické 
látky plánují využívat při hydraulickém štěpení;

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, aby se provozovatelé v oblasti břidlicového plynu 
v EU zapojili a vytvářeli pevná partnerství s místními společenstvími v každé fázi svých 
činností, protože v EU je větší hustota obyvatelstva než v USA a vlastníci půdy v Evropě 
nevlastní i podzemní zdroje, takže nemají přímý prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se břidlicovým plynem, aby zajistily, že místní společenství 
budou mít z rozvoje břidlicového plynu prospěch;

25. uznává, že by měl být kladen důraz na transparentní a otevřený dialog s občanskou 
společností, založený na dostupných vědeckých důkazech; připomíná, že rozpočet EU na 
rok 2012 obsahuje položku určenou na financování pilotních projektů a dalších 
podpůrných činností s cílem povzbudit takový dialog; domnívá se, že by tento dialog měl 
být pořádán neutrálním způsobem a v úzké spolupráci s členskými státy, včetně 
vnitrostátních orgánů, místních společenství, široké veřejnosti, podniků a nevládních 
organizací;

Osvědčené postupy

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě břidlicového plynu používat nejlepší dostupné 
technologie a nejlepší provozní postupy a průběžně technologie a postupy zdokonalovat;

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších technologií a postupů založených na důkladných 
právních předpisech provozovatelé a průmyslové služby nejen zlepší přijímání projektů 
v oblasti břidlicového plynu veřejností, ale rovněž získají obchodní příležitosti a lepší 
možnosti vývozu vzhledem k celosvětovým environmentálním výzvám v oblasti 
průzkumu ložisek nekonvenčního plynu;

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální bezpečnostní normy a inspekce ve fázích kvalitní 
výstavby a hydraulického štěpení, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; zejména 
zdůrazňuje, že provozovatelé by měli omezit spalování a větrání a měli by pokud možno 
plyn obnovovat;

29. zdůrazňuje význam provozovatelů provádějících rekultivaci a sanaci použité půdy a 
monitorování po skončení provozu;

30. naléhavě vyzývá k výměně osvědčených postupů a informací mezi EU a USA; zejména 
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vybízí k párování evropských a amerických měst a obcí, které objevily břidlicový plyn; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby průmyslový sektor předával místním společenstvím 
poznatky o rozvoji břidlicového plynu;

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly ekologicky nezávadné 
pilotní projekty v EU zabývající se využitím nekonvenčních domácích zdrojů energie;

32. připomíná, že na činnosti související s břidlicovým plynem by se měla uplatňovat zásada 
„znečišťovatel platí“ a že společnosti by měly ručit za jakoukoli škodu, kterou případně 
způsobí;

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.´¨


