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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a palagáz és palaolaj ipari, energetikai és egyéb szempontjairól

(2011/2309(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 
194. cikkére,

- tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. november 25-i állásfoglalására1,

- tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló konferenciáját (Rio+20) megelőző 
közös európai uniós álláspont kialakításáról szóló, 2011. szeptember 29-i állásfoglalására2,

- tekintettel a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek 
megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

- tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 
2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 
994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

- tekintettel a palagáz-kitermelés terén folyó fejlesztéseket érintő európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokra, például a következőkre: az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásának felméréséről szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelvre5; a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvre6; az ásványinyersanyag-kitermelő 
iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvre7; vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvre8; a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 1907/2006/EK 
rendeletre9; a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvre10; a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK irányelvre11; a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre12; és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 

                                               
1 P7_TA(2010)0441
2 P7_TA(2011)0430
3 HL L 164., 1994.06.30., 3. o.
4 HL L 295., 2010.11.12., 1. o.
5 HL L 175., 1985.07.05., 40. o.
6 HL L 197., 2001.7.21, 30. o.
7 HL L 102., 2006.4.11., 15. o.
8 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
9 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
10 HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
11 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
12 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

- tekintettel az Európai Tanács 2011. február 4-i következtetéseire;

- tekintettel a 2050-re szóló energiaügyi ütemtervről szóló bizottsági közleményre2,

- tekintettel a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatra3,

- tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

- tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

Az energiapolitika szempontjai

Potenciális erőforrások

1. megjegyzi, hogy többféle becslés készült az európai palagáz-erőforrásokra vonatkozóan, 
például az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatala által készített becslés; 
elismeri azt, hogy noha ezek a becslések – jellegüknél fogva – pontatlanok, rámutatnak a 
nagyobb saját energiaforrások meglétére; megjegyzi, hogy az európai olajpalakészletek 
zöme Észtországra koncentrálódik, továbbá hogy a nem szokványos olajkészletek más 
forrásainak nagyobb léptékű feltárása még várat magára;

2. úgy véli, hogy a döntéshozók javára válna, ha pontosabb adatok állnának rendelkezésre, 
amelyek lehetővé tennék a döntéshozók számára, hogy a megfelelő információk 
birtokában hozzák meg döntéseiket; egyetért ennélfogva az Európai Tanáccsal abban, 
hogy fel kell mérni és fel kell térképezni a palagáz- és olajpalakészletek fenntartható 
kiaknázásához és hasznosításához szükséges európai potenciált; üdvözli a tagállamok által 
készített értékeléseket, és e munka folytatására ösztönzi őket, továbbá felkéri a 
Bizottságot, hogy a tagállami értékelések eredményeinek és a kutatási projektekből 
rendelkezésre álló eredmények összegzésével járuljon hozzá az Unióban rendelkezésre 
álló palagázkészletek szintjének meghatározásához, figyelemmel az uniós palagáz-
kitermelés gazdasági és környezetvédelmi szempontok szerinti megvalósíthatóságának 
elemzésére és felmérésére;

Energiapiacok

3. rámutat arra, hogy a palagáz-kitermelés egyesült államokbeli virágzása jelentős hatást 
gyakorolt a földgázpiac dinamikájára és az árakra, különösen annak révén, hogy az 
amerikai piacra szánt cseppfolyósított földgáznak a más piacokra való átirányítását 
eredményezte;

4. megjegyzi, hogy mivel a gázpiac egyre globálisabbá és összekapcsoltabbá válik, a 
                                               
1 HL L 24., 2008.01.29., 8. o.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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palagáz-kitermelés fejlődése hozzájárul a globális gázpiaci verseny növekedéséhez, és 
ennélfogva továbbra is jelentős hatást gyakorol az árakra; rámutat arra, hogy a palagáz 
hozzájárul az ügyfelek gázszállítókkal szembeni pozíciójának megerősödéséhez, és ezért 
alacsonyabb árak kialakulásához vezet;

5. felhívja a Bizottságot, hogy – figyelemmel a gázpiac átalakulására és az elosztóközpont 
alapú árazás európai megerősödésére – az EU–USA Energiaügyi Tanács következő ülésén
foglalkozzon a palagáz-kitermelés globális léptékű fejlődésének a cseppfolyósított földgáz 
piacára gyakorolt potenciális hatásaival, és globális cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem 
esetleges korlátozásainak felszámolásával;

6. megállapítja, hogy nő a földgázfogyasztás; elismeri ennélfogva a globális, és így az 
európai palagáz-kitermelésnek az energiabiztonság és az energiaforrások diverzitásának 
hosszú távú biztosítása területén betöltött kulcsfontosságú szerepét; tisztában van azzal, 
hogy a palagáz uniós kitermelése hozzájárul az ellátás biztonságának javításához, 
figyelembe véve a tagállamoknak a harmadik országokból való földgázbehozataltól való 
függőségét; hangsúlyozza azonban, hogy kulcsfontosságú más ellátásbiztonsági 
intézkedések és politikák elfogadása, így például az energiahatékonyság javítása, a 
megfelelő gáztároló létesítmények biztosítása, a gázellátás és a tranzitútvonalak 
diverzifikálása, valamint a szállító, tranzit- és fogyasztó országokkal való megbízható 
partnerségek kialakítása;

7. hangsúlyozza, hogy a teljes mértékben működőképes, összekapcsolt és integrált uniós 
belső energiapiac szintén alapvető fontosságú, többek között az esetleges uniós palagáz-
kitermelés teljes mértékű kihasználására figyelemmel; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy erőteljesen törekedjenek a célkitűzés elérésére, különösen azzal, hogy 
zökkenőmentes átmenetet biztosítanak az unió harmadik energiacsomagjának 
követelményei számára, figyelemmel az uniós piacok 2014-ig történő harmonizációjára;

Átmenet a szén-dioxid-mentesített gazdaságra

8. azon a véleményen van, hogy az uniós palagáz-kitermelés fejlesztése segítséget nyújt 
annak az uniós célnak az eléréséhez, hogy 2050-ig az 1990. évi szint 80–95%-ára 
csökkenjen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, ami a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv 
alapja;

9. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a gáz kritikus fontosságú lesz az energiarendszer 
átalakítása szempontjából – ahogyan az a már említett energiaügyi ütemtervben is szerepel 
–, mivel a más, környezetszennyezőbb fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 
csökkentésének – és ilyen módon az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésének –
gyors és költséghatékony módját jelenti; úgy véli, hogy a palagáz – egyfajta áthidaló 
tüzelőanyagként – kulcsfontosságú szerepet játszik ebben, különösen azon tagállamok 
esetében, amelyek nagy mennyiségű szenet használnak fel a villamosenergia-termelés 
során;

10. megjegyzi azt is, hogy a megújuló energiaforrások bizonyos formái – például a 
szélenergia – nem állandóak, és megbízható és rugalmas energiaforrások alkalmazásával 
kell őket kiegészíteni; annak a véleményének ad hangot, hogy a földgáz – a palagázzal 
együtt – alkalmas lehet erre a célra; elismeri azonban, hogy a szén-dioxid leválasztása és 
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tárolása nélkül a gáz hosszú távon esetleg csak a tartalék és az egyensúly szerepét 
kaphatja meg;

11. felhívja a bizottságot – összhangban az EU 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervével –, 
hogy értékelje a nem szokványos gáz európai hatását és kilátásait, felismerve ugyanakkor 
azt, hogy a nem hagyományos gáz uniós használatának mértékét végső soron majd a piac 
határozza meg;

A nem szokványos olaj- és gázforrások ipari és gazdasági szempontjai

Ipari környezet

12. emlékeztet arra, hogy az amerikai palagáz-kitermelés jelentős növekedéséhez a stabil, 
elegendő számú fúrótornyot, a szükséges munkaerőt és a tapasztalt és jól felszerelt 
szolgáltatóipart magában foglaló ipari környezet nyújtott támogatást; megjegyzi, hogy az 
EU-ban időbe telik majd a szükséges szolgáltató ágazat számára a megfelelő kapacitás 
megteremtése, a társaságok számára pedig a nagy volumenű palagáz-kitermelés 
támogatásához szükséges berendezések beszerzése, valamint a tapasztalat megszerzése, 
ami rövid távon valószínűleg magasabb költségeket hoz majd; ösztönzi az érintett uniós és 
amerikai társaságok között a költségcsökkentésre irányuló együttműködést; úgy véli, hogy 
az Unión belüli palagáz-kitermelés ütemével kapcsolatos várakozások realisztikusak;

13. sürgeti a palagáz-kitermelés fejlesztésében érdekelt tagállamokat a szükséges 
szakismeretek oktatásának az általános oktatási és képzési rendszereikbe való 
bevezetésére annak érdekében, hogy felkészítsék a szükséges képzett munkaerőt;

14. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy – különösen a csővezetékek és az utak tekintetében 
– a szükséges infrastruktúra megteremtésével támogassák a palagáziparág fejlődését;

15. felhívja a Bizottságot a palagáz lehetséges gazdasági előnyeinek, különösen a 
foglalkoztatási lehetőségeknek az értékelésére;

16. megjegyzi, hogy az EU energia- és éghajlati politikájának fel kell ismernie és rendeznie 
kell a palagáz-kitermelés uniós fejlesztése előtt álló potenciális befektetési akadályokat;

17. felhív a nem szokványos gázkészletek fenntartható és biztonságos kitermelésének 
támogatása és fokozása érdekében a berendezésekkel és technológiai megoldásokkal, így 
például a szén-dioxid leválasztásával és tárolásával kapcsolatos további kutatás és 
fejlesztés folytatására;

Az engedélyezés keretrendszere

18. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy léptessék életbe a palagázzal kapcsolatos 
tevékenységek fejlesztéséhez szükséges adminisztratív és ellenőrző erőforrásokat;

19. megjegyzi, hogy a palagázfeltárás jelenlegi engedélyezési eljárását is az általános 
bányászati vagy szénhidrogén-bányászati jogszabályok szabályozzák; annak a 
véleményének ad hangot, hogy a korai feltárásra vonatkozó uniós jogszabályi 
keretrendszer megfelelő;



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

HU

20. hangsúlyozza a nyilvánossággal való teljes mértékű konzultáció jelentőségét, különösen a 
gázfeltárás egy új megközelítésének bevezetésével összefüggésben; rámutat arra, hogy –
egyes tagállamokban – hiányzik a nyilvános konzultáció az engedélyezési szakaszból; 
felhívja a tagállamokat jogszabályaik értékelésére, hogy látni lehessen, megfelelőképpen 
figyelembe veszik ezt az aspektust;

21. annak a véleményének ad hangot, hogy a palagázprojekteket megvalósító tagállamoknak 
egyablakos megközelítést kellene elfogadniuk a jóváhagyásra és engedélyezésre, valamint 
a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálatára vonatkozóan, ami egyes 
tagállamokban valamennyi energiaprojekt vonatkozásában a szokásos gyakorlat;

22. felhívja az állami hatóságokat, hogy haladéktalanul ellenőrizzék, szükség esetén pedig 
tegyék hatékonyabbá a jogszabályi kereteket annak biztosítása érdekében, hogy 
megfelelőek lehessenek a palagázprojektek esetében, különös tekintettel arra, hogy 
felkészültek legyenek az esetleges jövőbeni kereskedelmi léptékű kitermelésre Európában;

A közvélemény és a legjobb gyakorlatok

A nyilvánosság hozzáállása

23. tudatában van annak, hogy a palagázkitermeléssel kapcsolatban a nyilvánosság 
hozzáállása tagállamonként változó; felhív a nyilvánosságnak a palagáz-kitermeléssel 
kapcsolatban való hatékonyabb tájékoztatására, és támogatja az olyan portálok 
létrehozását, amelyek a palagáz-kitermelési műveletekre vonatkozó nyilvános 
információk széles köréhez biztosítanak hozzáférést; sürgeti a palagázt az EU-ban 
kitermelő vállalatokat, hogy a fúrás megkezdését megelőzően nyújtsanak teljes körű 
tájékoztatást tevékenységeikről, ideértve a nyilvánosságnak a hidraulikus repesztés során 
felhasználni kívánt vegyi anyagokról történő tájékoztatását;

24. megjegyzi, hogy különösen fontos az európai uniós palagáz-kitermelők számára, hogy 
tevékenységeik minden szakaszában kapcsolatba lépjenek, illetve erős kapcsolatot 
alakítsanak ki a helyi közösségekkel, mivel az EU népsűrűsége nagyobb, mint az Egyesült 
Államoké, és az európai földtulajdonosok nem birtokolják a föld alatti erőforrásokat, és 
ilyen módon – eltérően az USA-tól – a kitermelésből sem származik közvetlen előnyük; 
felhívja a palagáz-kitermelő társaságokat annak biztosítására, hogy a helyi közösségek 
számára előnyös legyen a palagáz-kitermelés;

25. elismeri, hogy hangsúlyt kell fektetni a civil társadalommal folytatott átlátható és nyílt, a 
rendelkezésre álló tudományos eredményeken alapuló párbeszédre; emlékeztet arra, hogy 
figyelemmel az ilyen párbeszéd ösztönzésére, az EU 2012. évi költségvetésében szerepel a 
kísérleti projektek és más támogató tevékenységek finanszírozására szánt előirányzat; úgy 
véli, hogy a párbeszédet semleges módon és a tagállamokkal szoros együttműködésben, a 
helyi hatóságok, a helyi közösségek, a nyilvánosság, az üzleti vállalkozások és a nem 
kormányzati szervezetek bevonásával kell megszervezni;

Legjobb gyakorlat

26. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a palagáz-kitermelés során a rendelkezésre álló 
legjobb technológiát és a bevált üzemeltetési megoldásokat alkalmazzák, továbbá hogy 
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folyamatosan fejlesszék a technológiát és a megoldásokat;

27. hangsúlyozza, hogy a megbízható szabályozáson alapuló jobb technológiák és 
megoldások kifejlesztésével az üzemeltetők és a szolgáltatóipari szereplők nem csak a 
palagázprojektek közvélemény általi elfogadását javítják, hanem üzleti lehetőségekhez is 
jutnak, tekintettel a nem szokványos gázkészletek feltárásának a világ egészét érintő 
környezetvédelmi kihívásaira;

28. hangsúlyozza minimális biztonsági követelmények és a kútfúrás és a hidraulikus repesztés 
biztonság szempontjából kritikus szakaszaiban tartott ellenőrzések szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy az üzemeltetőknek különösen a fáklyázás és a lefúvatás mértékét kell 
csökkenteniük, és amennyiben lehetséges, gázt kell visszanyerniük;

29. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az üzemeltetők rehabilitálják és eredeti állapotába 
állítsák vissza a felhasznált földterületet, továbbá hogy tevékenységeik befejezésével a 
bezárást követő ellenőrzést végezzenek;

30. sürgeti a legjobb gyakorlatok és az információk cseréjét az EU és az USA között; 
különösen bátorítja az olyan európai és amerikai települések összepárosítását, ahol 
palagáz tártak fel; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a palagáz-kitermeléssel 
kapcsolatos ismerteket az iparág átadja a helyi közösségeknek;

31. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák a nem 
szokványos hazai energiaforrások kiaknázására irányuló, környezetvédelmi szempontból 
megfelelő uniós kísérleti projekteket;

32. emlékeztet arra, hogy a palagáz-kitermelésre a szennyező fizet elvét kell alkalmazni, 
továbbá hogy az esetleges okozott károkért a társaságok felelnek;

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.


