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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoninių, energetinių ir kitų aspektų

(2011/2309(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo, ypač į jos 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl naujos energetikos 
strategijos Europai 2011–2020 m.1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl bendros ES pozicijos 
priėmimo rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi klausimais 
(Rio+20)2,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir 
naudojimosi jais sąlygų3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama 
Tarybos direktyva 2004/67/EB4,

– atsižvelgdamas į ES aplinkos apsaugos teisės aktus, susijusius su skalūnų dujų gavybos 
plėtra, įskaitant: 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo5; Direktyvą 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo6; Direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos 
pramonės atliekų tvarkymo7; Direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus8; Reglamentą 1907/2006/EB dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo ir autorizacijos9; Direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų 
pateikimo į rinką10; Direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės11; 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti 
žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)12 ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 OL L 164, 1994 6 30, p. 3.
4 OL L 295, 2010 11 12, p. 1.
5 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
6 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
7 OL L 102, 2006 4 11, p. 15.
8 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
9 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
10 OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
11 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
12 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
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Tarybos direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m.2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

Energetiniai aspektai

Potencialūs ištekliai

1. pažymi, kad atlikti įvairūs Europos skalūnų dujų išteklių vertinimai, įskaitant atliktąjį JAV 
Energetikos informacijos administracijos; pripažįsta, kad nors dėl savo pobūdžio yra 
netikslūs, šie vertinimai rodo, jog esama didelių vietos energijos išteklių; pažymi, kad 
dauguma Europos skalūnų alyvos išteklių sutelkta Estijoje ir kad kiti netradicinės naftos 
ištekliai vis dar turi būti Europoje išžvalgyti platesniu mastu;

2. mano, jog politikos kūrėjai galėtų pasinaudoti tikslesniais duomenimis, kad galėtų 
sprendimus priimti remdamiesi informacija; todėl pritaria Europos Vadovų Tarybai, kad 
Europos skalūnų dujų ir skalūnų alyvos išteklių tvarios gavybos ir naudojimo potencialą 
reikėtų įvertinti ir kartografuoti; palankiai vertina valstybių narių atliktus vertinimus, 
ragina jas tęsti šį darbą ir prašo Komisijos prisidėti nustatant Europos Sąjungoje turimų 
skalūnų dujų išteklių lygį, surenkant valstybių narių vertinimų rezultatus ir turimus 
žvalgymo projektų rezultatus, siekiant ekonomikos ir aplinkosaugos požiūriais išnagrinėti 
ir įvertinti galimybes įgyvendinti vidaus skalūnų dujų gavybą;

Energijos rinkos

3. atkreipia dėmesį į tai, kad skalūnų dujų populiarumas JAV turėjo didelę įtaką gamtinių 
dujų rinkos dinamikai ir kainoms, visų pirma privertė JAV rinkai skirtas suskystinas 
gamtines dujas nukreipti kur nors kitur;

4. pabrėžia, kad, dujų rinkai tampant vis labiau pasaulinei ir susietai, skalūnų dujų gavybos 
plėtra didins pasaulinę dujų konkurenciją ir todėl toliau turės didelį poveikį kainoms; 
atkreipia dėmesį į tai, kad skalūnų dujos padės sustiprinti klientų padėtį, palyginti su dujų 
tiekėjais, ir todėl turėtų paskatinti mažėti kainas;

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 COM(2011) 0885.
3 COM(2011) 0658.
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5. ragina Komisiją, Europoje plėtojantis dujų rinkai ir kylant dujų centrų nustatytoms 
kainoms, per kitą ES ir JAV energetikos tarybos susitikimą atkreipti dėmesį į galimą 
pasaulinės skalūnų dujų gavybos plėtros poveikį suskystintų gamtinių dujų rinkai ir 
galimų apribojimų pasaulinei suskystinų gamtinių dujų prekybai panaikinimą;

6. pastebi, kad gamtinių dujų vartojimas didėja; todėl pripažįsta labai svarbų pasaulinės 
skalūnų dujų gavybos vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą ir įvairovę ateityje, 
įskaitant Europą; žino, kad vidaus skalūnų dujų gavyba prisidės prie tiekimo saugumo, 
turint omenyje valstybių narių priklausomumą nuo gamtinių dujų importo iš trečiųjų šalių; 
vis dėlto pabrėžia, kad labai svarbu patvirtinti kitas tiekimo saugumo priemones ir 
politikos kryptis, kaip antai gerinančias energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinančias 
pakankamą dujų saugyklų skaičių, įvairinančias dujų tiekimo ir tranzito maršrutus ir 
kuriančias patikimą partnerystę su tiekėjų, tranzito ir vartotojų šalimis;

7. pabrėžia, kad visiškai veikianti, susieta ir integruota ES vidaus energetikos rinka yra taip 
pat labai svarbi siekiant visiškai išnaudoti galimą skalūnų dujų gavybą ES; ragina 
Komisiją ir valstybes nares ryžtingai siekti šio tikslo, visų pirma užtikrinant sklandų ES 
trečiojo energijos išteklių dokumentų rinkinio reikalavimų įgyvendinimą, siekiant iki 
2014 m. suderinti Europos rinkas;

Nuo anglies dioksido atsieta ekonomika

8. mano, kad skalūnų dujų gavybos plėtra ES padės pasieti ES tikslą iki 2050 m. 80–95 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį, palyginti su 1990 m. 
lygmenimis, o tai yra Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. pagrindas;

9. pritaria Komisijai, kad dujos bus labai svarbios energetikos sistemos pakeitimui, kaip 
nurodyta pirmiau minėtame veiksmų plane, nes tai yra greitas ir ekonomiškas būdas 
sumažinti priklausomumą nuo kito, nešvaresnio, iškastinio kuro, kartu sumažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį; mano, kad skalūnų dujos, kaip 
„jungiamasis kuras“, galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį šioje srityje, visų pirma tose 
valstybėse narėse, kurios elektros energijai gaminti naudoja labai daug anglių; 

10. taip pat pažymi, kad tam tikros atsinaujinančiosios energijos rūšys – pavyzdžiui, vėjo 
energija, – nėra pastovios ir turi būti palaikomos lankstaus energijos šaltinio; mano, kad 
gamtinės dujos – įskaitant skalūnų dujas – galėtų būti naudingos tam tikslui; vis dėlto 
pripažįsta, kad, be anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, ateityje dujoms gali tekti tik 
toks atsarginio ir balansuojamojo šaltinio vaidmuo;

11. ragina Komisiją, laikantis ES Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. strategijos, įvertinti 
netradicinių dujų išteklių poveikį ir perspektyvas ES, kartu pripažįsta, kad netradicinių 
dujų išteklių naudojimo ES mastą galiausiai lems rinkos;

Pramoniniai ir ekonominiai netradicinių naftos ir dujų šaltinių aspektai

Pramoninė aplinka

12. primena, kad didžiulį JAV skalūnų dujų gavybos augimą sustiprino sukurta pramonės 
aplinka, įskaitant pakankamą platformų skaičių, reikalingą darbo jėgą ir kvalifikuotą ir 
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gerai parengtą paslaugų pramonę; pažymi, jog ES reikiamam paslaugų sektoriui prireiks 
laiko, kol bus sukurti pakankami pajėgumai ir įmonės įsigis reikiamą įrangą ir įgis 
patirties, kad galėtų užtikrinti aukštą skalūnų dujų gavybos lygį, dėl ko netrukus taip pat 
gali padidėti išlaidos; skatina atitinkamas ES ir JAV įmones bendradarbiauti siekiant 
sumažinti išlaidas; mano, kad lūkesčiai dėl skalūnų dujų gavybos plėtros ES tempo turėtų 
būti realūs;

13. ragina skalūnų dujų gavybos plėtra suinteresuotas valstybes nares įdiegti reikalaujamus 
būtinus įgūdžius į savo pagrindines švietimo ir mokymo sistemas siekiant parengti 
reikalingą kvalifikuotą darbo jėgą;

14. pabrėžia, kad svarbu remti skalūnų dujų pramonės plėtrą kuriant reikiamą infrastruktūrą, 
visų pirma vamzdynus ir kelius;

15. ragina Komisiją įvertinti galimą ekonominę skalūnų dujų naudą, įskaitant įdarbinimo 
galimybes;

16. pabrėžia, kad ES energetikos ir klimato politika turi pripažinti ir spręsti galimas kliūtis ES 
investuoti į skalūnų dujų gavybos plėtrą;

17.  ragina tolesnę mokslinių tyrimų technologinę plėtrą taikyti priemonėms ir 
technologijoms, įskaitant anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, siekiant remti ir 
stiprinti tvarią ir saugią netradicinių dujų gavybos plėtrą;

Licencijų išdavimo sistema

18. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jos įdiegs būtinas administravimo ir stebėsenos 
priemones skalūnų dujų gavybos veiklai plėtoti;

19. pažymi, kad dabartinę skalūnų dujų žvalgybos licencijų išdavimo procedūrą 
reglamentuoja bendrieji teisės aktai dėl kasybos arba angliavandenilio; mano, kad ES 
išankstinės žvalgybos reguliavimo sistema yra pakankama;

20. pabrėžia visapusiško konsultavimosi su visuomene svarbą, visų pirma atsižvelgiant į 
naujos sistemos dujų žvalgybos srityje įdiegimą; atkreipia dėmesį, kad kai kuriose 
valstybėse narėse leidimų išdavimo etapu trūksta viešųjų konsultacijų; ragina valstybes 
nares įvertinti savo teisės aktus siekiant išsiaiškinti, ar tinkamai atsižvelgta į šį aspektą;

21. mano, kad tos valstybės narės, kurios imasi skalūnų dujų projektų, turėtų patvirtinti vieno 
langelio sistemą leidimų ir licencijų išdavimui ir aplinkos apsaugos reglamentų laikymosi 
tikrinimui, – kai kuriose valstybėse narėse tai įprasta taikyti visiems energetikos 
projektams;

22. ragina valdžios institucijas nedelsiant patikrinti ir, jei reikia, pagerinti reguliavimo 
sistemas siekiant užtikrinti jų atitiktį skalūnų dujų projektams, ypač siekiant būti 
pasirengusiems galimai būsimai komercinei gavybai Europoje;

Visuomenės nuomonė ir geriausia patirtis
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Visuomenės požiūris

23. žino, kad visuomenės požiūris į skalūnų dujų gavybos plėtrą valstybėse narėse skiriasi; 
reikalauja geriau informuoti visuomenę apie skalūnų dujų gavybą ir palaiko portalų, 
teikiančių prieigą prie plataus spektro viešosios informacijos apie skalūnų dujų gavybą, 
kūrimą; ragina ES skalūnų dujų gavybos įmones prieš pradedant gręžimo darbus teikti 
visą informaciją apie savo veiklą, įskaitant viešą cheminių medžiagų, kurias jos ketina 
naudoti hidrauliniams skeldėjimams, atskleidimą;

24. pažymi, kad ES su skalūnų dujomis susijusiems veiklos vykdytojams ypač svarbu 
kiekvienu savo veiklos etapu užmegzti ir kurti stiprius ryšius su vietos bendruomenėmis, 
atsižvelgiant į tai, kad ES gyventojų tankumas yra didesnis negu JAV, o žemės savininkai 
Europoje nevaldo požeminių išteklių ir todėl neturi tiesioginės naudos iš gavybos, kaip 
JAV; ragina skalūnų dujų įmones užtikrinti vietos bendruomenėms naudą iš skalūnų dujų 
gavybos plėtros;

25. pripažįsta, kad dėmesys turėtų būti skiriamas skaidriam ir atviram dialogui su pilietine 
visuomene, pagrįstam turimais moksliniais įrodymais; primena, kad 2012 m. ES biudžetas 
apima bandomiesiems projektams ir kitai paramos veiklai finansuoti skirtus asignavimus 
siekiant skatinti tokį dialogą; mano, kad tai turėtų būti įgyvendinama nešališkai ir 
glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įskaitant nacionalines valdžios 
institucijas, vietos bendruomenes, plačiąją visuomenę, verslą ir nevyriausybines 
organizacijas;

Geriausia patirtis

26. pabrėžia, kad svarbu skalūnų dujų gavybos srityje taikyti geriausias esamas technologijas 
ir geriausią veiklos patirtį bei nuolat tobulinti technologijas ir kaupti patirtį;

27. pabrėžia, kad, kuriant geresnes technologijas ir kaupiant patirtį pagal griežtus 
reglamentus, susijusios veiklos vykdytojai ir paslaugų pramonė ne tik pasieks, kad 
visuomenė labiau pritartų skalūnų dujų projektams, bet ir įgis verslo galimybių ir pagerins 
eksporto galimybes, atsižvelgiant į su netradicinių dujų žvalgymu susijusias pasaulines 
aplinkosaugos problemas;

28. pabrėžia, kad būtini minimalūs saugumo standartai ir svarbiais etapais reikia atlikti 
gręžinių statybos ir hidraulinių skeldėjimų patikrinimus saugumo požiūriu; ypač pabrėžia, 
kad veiklos vykdytojai turėtų mažinti išmetamų dujų kiekį ir, kai galima, utilizuoti dujas;

29. pabrėžia, jog svarbu, kad veiklos vykdytojai utilizuotų ir atkurtų naudotą žemę ir baigus 
veiklą atliktų savo veiklos užbaigimo stebėseną;

30. ragina ES ir JAV keistis geriausia patirtimi ir informacija; ypač ragina skalūnų dujų 
atradusius Europos ir JAV miestus ir savivaldybes jungtis po du; pabrėžia, kad svarbu 
perkelti žinias apie skalūnų dujų gavybos plėtrą iš pramonės į vietos bendruomenes;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares ES skatinti ir remti ekologiškai tinkamus bandomuosius 
projektus, skirtus netradicinių vidaus energijos šaltinių panaudojimui;
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32. primena, kad principas „teršėjas moka“ būtų taikomas su skalūnų dujomis susijusiai 
veiklai ir kad įmonės būtų atsakingos už bet kokią galimą sukelti žalą;

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.


