
PR\897469DA.doc PE486.123v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/2309(INI)

30.3.2012

UDKAST TIL BETÆNKNING
om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie
(2011/2309(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Niki Tzavela



PE486.123v01-00 2/8 PR\897469DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3



PR\897469DA.doc 3/8 PE486.123v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie

(2011/2309(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 194;

- der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 med titlen "Frem mod en ny 
energistrategi for Europa 2011-2020"1;

- der henviser til sin beslutning af 29. december 2011 om udarbejdelsen af en fælles EU-
holdning forud for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-
topmødet)2;

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om 
betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og 
produktion af kulbrinter3;

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 
20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 
og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF4;

- der henviser til den relevante EU-miljølovgivning for udvinding af skifergas, herunder: 
Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet5, direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers 
og programmers indvirkning på miljøet6, direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien7, direktiv 2000/60 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger8, forordning 1907/2006/EF om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier9, direktiv 98/8/EF om markedsføring af 
biocidholdige produkter10, direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer11; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader12 og Europa-

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.
4 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.
5 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
6 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
7 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
8 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
9 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
10 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
11 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
12 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening1;

- der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 4. februar 2011;

- der henviser til Kommissionens meddelelse om energikøreplanen for 20502;

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning 
nr. 1364/2006/EF3;

- der henviser til forretningsordenens artikel 48;

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-
0000/2012);

Energiaspekter

Potentielle ressourcer

1. bemærker, at der er foretaget forskellige skøn over skifergasressourcerne i Europa, 
herunder af US Energy Information Administration; anerkender, at disse skøn, om end de 
i sagens natur er upræcise, indikerer tilstedeværelsen af en stor egen energikilde; 
bemærker, at størstedelen af Europas olieskiferreserver er koncentreret i Estland, og at 
forekomsten af andre ukonventionelle oliekilder endnu ikke er blevet grundigt efterforsket 
i Europa;

2. mener, at de politiske beslutningstagere vil kunne træffe kvalificerede valg på grundlag af 
mere nøjagtige data; er derfor enig med Det Europæiske Råd i, at Europas muligheder for 
at udvinde og bruge skifergas- og olieskiferressourcer på en bæredygtig måde bør 
vurderes og kortlægges; glæder sig over de af medlemsstaterne foretagne vurderinger og 
opfordrer dem til at videreføre dette arbejde; anmoder i denne forbindelse Kommissionen 
om at medvirke til at undersøge omfanget af tilgængelige skifergasreserver i EU ved at 
samle resultaterne fra medlemsstaternes vurderinger og fra diverse 
efterforskningsprojekter med henblik på at analysere og vurdere den økonomiske og 
miljømæssige bæredygtighed af indenlandsk skifergasproduktion;

Energimarkeder

3. påpeger, at boomet i skifergas i USA har haft en væsentlig indvirkning på dynamikken i 
markedet for naturgas og på priserne, navnlig fordi en del af den flydende naturgas, som 
var tiltænkt det amerikanske marked, sendes andre steder hen;

4. bemærker, at skifergas, efterhånden som gasmarkedet bliver stadigt mere globalt og 

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 KOM(2011)0885.
3 KOM(2011)0658.
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sammenkoblet, vil øge den globale konkurrence mellem de forskellige former for gas og 
derfor fortsat have en væsentlig indvirkning på priserne; påpeger, at skifergas vil styrke 
kundernes stilling i forhold til gasleverandørerne og derfor bør føre til lavere priser;

5. opfordrer i lyset af udviklingen på gasmarkedet og den øgede prissætning på grundlag af 
knudepunkter i Europa Kommissionen til at tage den globale skifergasudvindings mulige 
følger for LNG-markedet og ophævelsen af mulige restriktioner på den globale LNG-
handel op på det kommende møde i EU-USA Energirådet;

6. bemærker, at forbruget af naturgas er stigende; anerkender derfor, at den 
verdensomspændende skifergasproduktion spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
opnå energisikkerhed og -diversitet på lang sigt, herunder i Europa; er bevidst om, at den 
indenlandske produktion af skifergas vil bidrage til forsyningssikkerheden i betragtning af 
medlemsstaternes afhængighed af import af naturgas fra tredjelande; understreger 
imidlertid vigtigheden af at vedtage andre forsyningssikkerhedsforanstaltninger og -
politikker, bl.a. til forbedring af energieffektiviteten, sikring af passende 
gaslagringsfaciliteter, diversificering af gasforsyningen og transitruter samt opbygning af 
pålidelige partnerskaber med leverandør-, transit- og forbrugerlande;

7. understreger, at et velfungerende, sammenkoblet og integreret indre EU-energimarked 
også er væsentligt, bl.a. med henblik på fuldt ud at kunne udnytte en eventuel 
skifergasproduktion i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forfølge 
dette mål energisk, navnlig ved at sikre en gnidningsfri overgang til kravene i EU's tredje 
energipakke, med henblik på at harmonisere de europæiske markeder inden 2014;

Overgang til en decarboniseret økonomi

8. er af den opfattelse, at skifergasproduktion i EU vil medvirke til at nå EU's mål om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990-
niveauet, hvilket udgør grundlaget for energikøreplanen for 2050;

9. er enig med Kommissionen i, at gas som anført i ovennævnte køreplan spiller en 
afgørende rolle i omstillingen af energisystemet, da gas hurtigt og omkostningseffektivt 
kan reducere afhængigheden af andre mere forurenende fossile brændstoffer og derved 
mindske udledningen af drivhusgasser; mener, at skifergas som et "overgangsbrændstof" 
kan spille en afgørende rolle i denne forbindelse, navnlig i de medlemsstater, som bruger 
store mængder af kul i elproduktionen;

10. bemærker endvidere, at visse former for vedvarende energi - f.eks. vindkraft - ikke er 
konstante energikilder og skal suppleres af en pålidelig og fleksibel energikilde; mener, at 
naturgas - herunder skifergas - kan være en sådan kilde; anerkender imidlertid, at gas uden 
kulstofopsamling og -lagring (CCS) på lang sigt kan blive begrænset til at spille en sådan 
supplerende og afbalancerende rolle;

11. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med EU's energikøreplan for 2050 at 
vurdere konsekvenserne af og perspektiverne for ukonventionel gas i EU, men erkender 
samtidig, at anvendelsen af ukonventionel gas i EU i sidste ende bestemmes af markedet;

De industrielle og økonomiske aspekter af ukonventionel olie og gas
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Det industrielle miljø

12. minder om, at den massive forøgelse af skifergasproduktionen i USA er blevet 
understøttet af et etableret industrielt miljø, herunder et stort antal boreplatforme, den 
nødvendige arbejdskraft og en erfaren og veludstyret servicesektor; bemærker, at det i EU 
vil tage tid for servicesektoren at opbygge tilstrækkelig kapacitet og for virksomhederne at 
erhverve det nødvendige udstyr og den relevante erfaring til at understøtte en 
storindustriel skifergasproduktion, hvilket også må forventes at medføre højere 
omkostninger på kort sigt; opfordrer til samarbejde mellem de relevante virksomheder i 
EU og USA med henblik på at nedbringe omkostningerne; mener, at man bør være 
realistisk i forventningerne til tempoet i skifergasproduktionen i EU;

13. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der er interesseret i at producere skifergas, til at 
sikre, at deres studerende gennem de almindelige uddannelsessystemer kan erhverve de 
nødvendige kvalifikationer, med henblik på at give arbejdskraften de fornødne 
færdigheder;

14. understreger vigtigheden af at fremme skifergasindustriens udvikling ved at etablere den 
nødvendige infrastruktur, navnlig rørledninger og veje;

15. opfordrer Kommissionen til at vurdere de mulige økonomiske fordele ved skifergas, 
herunder beskæftigelsesmulighederne;

16. bemærker, at EU's energi- og klimapolitik skal anerkende og tackle de potentielle 
investeringshindringer for udnyttelsen af skifergas i EU;

17. opfordrer til yderligere forskning i og udvikling af værktøjer og teknologier, herunder 
kulstofopsamling og -lagring, til støtte og fremme af en bæredygtig og sikker udnyttelse af 
ukonventionel gas;

Rammebestemmelser

18. opfordrer medlemsstaterne til at etablere de nødvendige administrations- og 
overvågningsressourcer til udvikling af skifergasaktiviteter;

19. bemærker, at den nuværende godkendelsesprocedure for efterforskning efter skifergas er 
reguleret af den generelle lovgivning om minedrift eller kulbrinter; er af den opfattelse, at 
EU's rammebestemmelser for tidlig efterforskning er tilstrækkelige;

20. understreger vigtigheden af at gennemføre en grundig offentlig høring, navnlig i 
forbindelse med indførelse af nye metoder til gasefterforskning; påpeger, at der i visse 
medlemsstater ikke foretages offentlige høringer på godkendelsesstadiet; opfordrer 
medlemsstaterne til at evaluere deres lovgivning med henblik på at klarlægge, om der 
tages passende hensyn til dette aspekt;

21. mener, at de medlemsstater, der iværksætter skifergasprojekter, bør benytte en 
kvikskranke til godkendelse og vurdering af overholdelsen af miljøbestemmelserne, 
hvilket i visse medlemsstater er normal praksis for alle energiprojekter;
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22. opfordrer de offentlige myndigheder til straks at kontrollere og om nødvendigt forbedre 
rammebestemmelserne for at sikre deres egnethed i forhold til skifergasprojekter, ikke 
mindst med henblik på en eventuel fremtidig kommerciel produktion i Europa;

Den offentlige mening og bedste praksis

Den offentlige holdning

23. er helt klar over, at den offentlige holdning til skifergasudvinding varierer fra medlemsstat 
til medlemsstat; opfordrer til at forbedre informationen til offentligheden om 
skifergasaktiviteter og støtter oprettelsen af portaler indeholdende en bred vifte af 
offentligt tilgængelige oplysninger om skifergasaktiviteter; tilskynder virksomheder, der 
udvinder skifergas i EU, til at stille fuldstændige oplysninger om deres aktiviteter til 
rådighed, herunder om de kemikalier, de har til hensigt at bruge til hydraulisk 
frakturering, inden boringsarbejdet påbegyndes;

24. bemærker, at det er særlig vigtigt for EU's skifergasoperatører at deltage i og opbygge 
stærke relationer til lokalsamfundene i alle faser af deres aktiviteter, idet EU har en højere 
befolkningstæthed end USA, og de europæiske jordejere ikke ejer ressourcerne i 
undergrunden og derfor ikke har direkte gavn af udvindingen som i USA; opfordrer 
skifergasselskaberne til at sikre, at lokalsamfundene drager fordel af 
skifergasudvindingen;

25. anerkender, at der bør lægges vægt på en gennemsigtig og åben dialog med 
civilsamfundet baseret på den foreliggende videnskabelige dokumentation; minder om, at 
der på EU's budget for 2012 er afsat midler til pilotprojekter og andre støtteaktiviteter med 
henblik på at fremme en sådan dialog; mener, at denne skal arrangeres på en neutral måde 
og i tæt samarbejde med medlemsstaterne, herunder nationale myndigheder, 
lokalsamfund, den brede offentlighed, virksomheder og ngo'er;

Bedste praksis

26. understreger vigtigheden af at benytte de bedste tilgængelige teknologier og den bedste 
operationelle praksis i skifergasproduktionen og løbende forbedre disse;

27. understreger, at operatørerne og servicesektoren ved at udvikle bedre teknologier og bedre 
praksis på grundlag af håndfaste regler ikke alene vil øge offentlighedens accept af 
skifergasprojekter, men også vil få forretningsmuligheder og bedre eksportmuligheder i 
betragtning af de globale miljømæssige udfordringer i forbindelse med efterforskning af 
ukonventionel gas;

28. fremhæver behovet for minimumssikkerhedsstandarder og inspektioner i 
sikkerhedskritiske faser af etableringen af brønden og den hydrauliske frakturering; 
understreger navnlig, at operatørerne bør reducere afbrænding og ventilering og om 
muligt genindvinde gas;

29. understreger vigtigheden af, at operatørerne indvinder og genopretter de anvendte 
jordarealer og overvåger dem efter afslutning af deres aktiviteter;
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30. opfordrer indtrængende til udveksling af bedste praksis og oplysninger mellem EU og 
USA; opfordrer navnlig til at skabe forbindelse mellem europæiske og amerikanske byer 
og kommuner, der har fundet skifergas; understreger betydningen af at overføre viden om 
skifergasudvinding fra industri til lokalsamfund;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte miljømæssigt 
forsvarlige pilotprojekter i EU til udnyttelse af ukonventionelle indenlandske energikilder;

32. minder om, at princippet om, at forureneren betaler, vil gælde for skifergasaktiviteter, og 
at virksomhederne vil bære ansvaret for den skade, de måtte forårsage;

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer.


