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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-aspetti industrijali, tal-enerġija u aspetti oħra tal-gass u taż-żejt tax-shale
(2011/2309(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod 
partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 bit-titolu ‘Lejn Strateġija 
ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020’1,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Settembru 2011 dwar l-iżvilupp ta' 
pożizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli (Rio+20)2,

- wara li kkunsidra d-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994, dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-
prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi3,

- wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru. 994/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u 
li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE4,

- wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE dwar l-iżvilupp tal-gass tax-shale, 
inklużi: id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar il-valutazzjoni 
tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent5; id-Direttiva 2001/42/KE dwar 
il-valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent6; id-Direttiva 
2006/21/KE dwar l-immaniġġjar ta’ skart mill-industriji estrattivi7; id-Direttiva 2000/60 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma8; ir-Regolament 
1907/2006/KE dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ kimiċi9; id-
Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid ta’ prodotti bijoċidali fis-suq10; id-Direttiva 96/82/KE 
dwar il-kontroll ta’ perikli ta’ inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi11; id-
Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-
responsabbiltà għall-ħsara ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-
rimedju ta’ danni ambjentali12; u d-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 ĠU L 164, 30.6.1994, p. 3.
4 ĠU L 295, 12.11.2010, p. 1.
5 ĠU L 175 tas-5.7.1985, p. 40.
6 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30
7 ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.
8 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
9 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
10 ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
11 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.
12 ĠU L 143 30.4.2004, p. 56.
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Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis1;

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011,

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjan Direzzjonali dwar l-
Enerġija 20502,

- wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE3, 

- wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-
0000/2012),

Aspetti dwar l-enerġija

Riżorsi potenzjali

1. Jinnota li ġew imwettqa diversi stimi dwar ir-riżorsi tal-gass tax-shale fl-Ewropa, anki 
mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti għall-Informazzjoni dwar l-Enerġija; jirrikonoxxi li, 
għalkemm dawn l-istimi huma, fin-natura tagħhom stess, ineżatti, huma juru l-eżistenza 
ta’ riżorsi indiġeni kbar tal-enerġija; jinnota li ħafna mir-riservi tal-ħażna tas-shale 
bituminuż fl-Ewropa huma kkonċentrati fl-Estonja u li sorsi oħra ta’ żejt mhux 
konvenzjonali għad iridu jiġu esplorati fl-Ewropa fuq skala aktar wiesgħa;

2. Jemmen li persuni responsabbli għall-politika għandhom jibbenefikaw minn dejta aktar 
preċiża sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati; jaqbel, għaldaqstant, mal-
Kunsill Ewropew li l-potenzjal tal-Ewropa għall-estrazzjoni u għall-użu sostenibbli ta’ 
riżorsi tal-gass tax-shale u tax-shale bituminuż għandu jiġi vvalutat u ppjanat;  jilqa’ l-
valutazzjonijiet magħmulin mill-Istati Membri u jħeġġiġhom ikomplu dan ix-xogħol, u 
jitlob il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni biex jiġi stabbilit il-livell ta’ riżervi tal-ħażna tal-
gass tax-shale disponibbli fl-Unjoni billi tiġbor ir-riżultati mill-valutazzjonijiet tal-Istati 
Membri u minn riżultati li jistgħu jittieħdu minn proġetti ta’ esplorazzjoni bil-għan li tiġi 
analizzata u vvalutata l-vijabilità ekonomika u ambjentali tal-produzzjoni domestika tal-
gass tax-shale;

Swieqi tal-enerġija

3. Jindika li ż-żieda kbira fl-użu tal-gass tax-shale fl-Istati Uniti kellha impatt sinifikanti fuq 
id-dinamika tas-suq tal-gass naturali u fuq il-prezzijiet, b’mod partikolari billi wassal biex 
il-gass naturali likwifikat li kien maħsub għas-suq tal-Istati Uniti jintbagħat mill-ġdid xi 
mkien ieħor;

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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4. Jinnota li, hekk kif is-suq tal-gass qed isir aktar u aktar globali u interkonness, l-iżvilupp 
tal-gass tax-shale se jżid il-kompetizzjoni globali bejn gass u ieħor u għaldaqstant se 
jibqa’ jkollu effett kbir fuq il-prezzijiet; jindika li l-gass tax-shale se jsaħħaħ l-pożizzjoni 
tal-klijenti fir-rigward tal-fornituri tal-gass u għaldaqstant għandu jwassal għal prezzijiet 
aktar baxxi; 

5. Quddiem l-evoluzzjoni tas-suq tal-gass u t-tkabbir tal-ipprezzar ibbażat fuq postijiet 
ċentrali (‘hub-based pricing’) fl-Ewropa, jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza, fil-
laqgħa li jmiss tal-Kunsill tal-Enerġija tal-UE u tal-Istati Uniti, l-impatt potenzjali tal-
iżvilupp dinji tal-gass tax-shale fuq is-suq tal-gass naturali likwifikat (LNG) u t-tneħħija 
ta’ restrizzjonijiet possibbli għall-kummerċ globali tal-LNG; 

6. Josserva li l-konsum tal-gass naturali qed jiżdied; jirrikonoxxi, għaldaqstant, ir-rwol 
kruċjali tal-produzzjoni globali tal-gass tax-shale sabiex jiġu assigurati s-sigurtà u d-
diversità tal-enerġija fit-tul, anki fl-Ewropa; huwa konxju li l-produzzjoni domestika tal-
gass tax-shale se tagħti kontribut lis-sigurtà tal-provvista, meta wieħed iqis id-dipendenza 
tal-Istati Membri fuq l-importazzjonijiet tal-gass naturali minn pajjiżi terzi; jenfasizza, 
madanakollu, li huwa kruċjali li jiġu adottati miżuri u politiki oħra għas-sigurtà tal-
provvista, bħal ma huma t-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, jiġu assigurati faċilitajiet 
suffiċjenti għall-ħażna tal-gass, id-diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass u ta’ rotot ta’ 
transitu u l-bini ta’ sħubijiet affidabbli ma’ pajjiżi fornituri, pajjiżi ta’ transitu u pajjiżi 
konsumaturi;

7. Jenfasizza li suq intern tal-enerġija tal-UE li huwa kompletament funzjonanti, 
interkonness u integrat huwa wkoll essenzjali, anki bil-għan li jittieħed vantaġġ sħiħ mill-
produzzjoni possibbli tal-gass tax-shale fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex b’mod vigoruż jisħqu għal dan l-objettiv, b’mod partikolari billi tiġi 
assigurata tranżizzjoni bla xkiel lejn il-ħtiġijiet tat-Tielet Pakkett tal-Enerġija tal-UE, bil-
għan li jiġu armonizzati s-swieqi Ewropej sal-2014;

Tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata

8. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp tal-gass tax-shale fl-UE se jgħin biex jintlaħaq l-għan tal-UE 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra bi 80-95% sal-2050 meta 
kkomparat mal-livelli tal-1990, li huwa l-bażi tal-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-
2050;

9. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-gass se jkun kruċjali għat-trasformazzjoni tas-sistema tal-
enerġija, hekk kif iddikjarat fil-Pjan Direzzjonali msemmi, peress li jirrappreżenta mod 
veloċi u kosteffiċenti biex titnaqqas id-dipendenza fuq karburanti fossili oħra aktar 
maħmuġin, b’hekk inaqqas l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra; jemmen li l-gass tax-
shale jista’, bħala ‘bridge fuel’, ikollu rwol importanti f’dan l-aspett, b’mod partikolari 
f’dawk l-Istati Membri li jużaw ammonti kbar ta’ faħam fl-iġġenerar tal-enerġija;

10. Jirrimarka wkoll li ċerti forom ta’ enerġija rinnovabbli – pereżempju, l-enerġija bir-riħ –
mhumiex kostanti u jeħtieġ li jkunu appoġġjati minn sors tal-enerġija affidabbli u 
flessibbli; jesprimi l-opinjoni li l-gass naturali – inkluż il-gass tax-shale – jista’ jservi għal 
dak l-iskop; jirrikonoxxi, madanakollu, li mingħajr il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-
karbonju (CCS), il-gass jista’, fuq medda ta’ żmien twil, jiġi limitat għal rwol bħal dan ta’ 
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appoġġ u bilanċ;

11. Jistieden lill-Kummissjoni, b’mod konformi mal-istrateġija tal-Pjan Direzzjonali tal-
Enerġija 2050 tal-UE, tevalwa l-impatt ta’ u l-prospetti għal gass mhux konvenzjonali fl-
UE, waqt li jirrikonoxxi li l-użu tal-gass mhux konvenzjonali fl-UE fl-aħħar mill-aħħar se 
jiġi deċiż mis-suq;

Aspetti industrijali u ekonomiċi ta’ żejt u gass mhux konvenzjonali

Ambjent industrijali

12. Ifakkar li ż-żieda massiva fil-produzzjoni tal-gass tax-shale ġiet appoġġjata minn ambjent 
industrijali stabbilit, inklużi numri suffiċjenti ta’ pjattaformi taż-żejt, il-ħaddiema 
meħtieġa u industrija tas-servizz li hi ta’ esperjenza u mgħammra sew; jinnota li, fl-UE, 
irid jgħaddi ż-żmien biex is-settur neċessarju tas-servizz jibni kapaċità adegwata u biex il-
kumpaniji jakkwistaw it-tagħmir u l-esperjenza meħtieġa biex jappoġġjaw livell għoli ta’ 
produzzjoni tal-gass tax-shale, li aktarx ukoll jikkontribwixxi għal spejjeż aktar għaljin 
fuq perjodu qasir ta’ żmien; jinkoraġġixxi kooperazzjoni bejn il-kumpaniji rilevanti tal-
UE u tal-Istati Uniti bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż; jemmen li l-aspettattivi dwar il-pass 
tal-iżvilupp tal-gass tax-shale fl-UE għandhom ikunu realistiċi;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri interessati li jiżviluppaw il-gass tax-shale sabiex jintroduċu l-
ħiliet meħtieġa fis-sistemi prinċipali tagħhom tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, sabiex iħejju l-
forza tax-xogħol meħtieġa;

14. Jenfasizza l-importanza li jingħata appoġġ għall-iżvilupp tal-industrija tal-gass tax-shale 
bit-twaqqif tal-infrastruttura meħtieġa, b’mod partikolari f’termini ta’ pajpijiet u toroq; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-benefiċċji ekonomiċi possibbli tal-gass tax-shale, 
inklużi l-opportunitajiet ta’ impjieg;

16. Jinnota li l-politika tal-UE dwar l-enerġija u l-klima teħtieġ li tirrikonoxxi u tindirizza l-
ostakli għall-investiment potenzjali fl-iżvilupp tal-gass tax-shale fl-UE;

17. Jistieden aktar riċerka u żvilupp fl-għodod u t-teknoloġiji, inkluż il-ġbir u l-ħżin tad-
diossidu tal-karbonju (CCS), biex jiġi appoġġjat u msaħħaħ l-iżvilupp sostenibbli u sikur 
tal-gass mhux konvenzjonali;

Qafas ta’ liċenzjar

18. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jiġu stabbiliti r-riżorsi amministrattivi u ta’ 
sorveljanza għall-iżvilupp tal-attivitajiet marbutin mal-gass tax-shale;

19. Jinnota li l-proċedura attwali ta’ liċenzjar għall-esplorazzjoni tal-gass tax-shale hija 
regolata mill-leġiżlazzjoni ġenerali dwar it-tħaffir u l-idrokarburi; jesprimi l-opinjoni li l-
qafas regolatorju fl-UE għall-esplorazzjoni bikrija huwa wieħed xieraq;

20. Jenfasizza l-importanza ta’ konsultazzjoni sħiħa mal-pubbliku, b’mod partikolari fil-
kuntest tal-introduzzjoni ta’ approċċ ġdid fl-esplorazzjoni tal-gass; jindika li, f’xi Stati 
Membri, hemm nuqqas ta’ konsultazzjoni pubblika fil-fażi ta’ awtorizzazzjoni; jistieden 
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lill-Istati Membri jagħmlu valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħhom biex jaraw jekk mhijiex 
tittieħed kunsiderazzjoni xierqa ta’ dan l-aspett;

21. Jesprimi l-opinjoni li dawk l-Istati Membri li jidħlu għal proġetti tal-gass tax-shale 
għandhom jadottaw approċċ uniku għall-awtorizzazzjoni u għal-liċenzjar u għall-verifika 
ta’ konformità ma’ regolamenti ambjentali, li hija l-prattika normali f’xi Stati Membri 
għall-proġetti kollha tal-enerġija;

22. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex mingħajr dewmien jivverifikaw u, fejn meħtieġ, 
itejbu l-oqsfa regolatorji sabiex tiġi assigurata l-adegwatezza tagħhom għall-proġetti tal-
gass tax-shale, b’mod speċjali bil-għan li jkunu ppreparati għall-produzzjoni futura 
possibbli fuq skala kummerċjali fl-Ewropa; 

L-opinjoni pubblika u l-aħjar prattiki

L-attitudni tal-pubbliku

23. Huwa infurmat li l-attitudni tal-pubbliku għall-iżvilupp tal-gass tax-shale tvarja bejn l-
Istati Membri; jitlob għal informazzjoni pubblika aħjar relatata mal-operat tal-gass tax-
shale u jappoġġja l-ħolqien ta’ portali li jipprovdu aċċess għal firxa wiesgħa ta’ 
informazzjoni pubblika dwar l-operat tal-gass tax-shale; iħeġġeġ lill-kumpaniji tal-
estrazzjoni tal-gass tax-shale fl-UE sabiex jipprovdu, qabel ma jibdew iħaffru, 
informazzjoni sħiħa dwar l-attivitajiet tagħhom, inkluża d-divulgazzjoni pubblika tal-
kimiċi li beħsiebhom jużaw fit-tkissir idrawliku;

24. Jinnota li huwa importanti ħafna li operaturi tal-gass tax-shale tal-UE, jimplimentaw u 
jibnu relazzjonijiet b’saħħithom mal-komunitajiet lokali f’kull stadju tal-operat tagħhom, 
ladarba l-UE għandha densità tal-popolazzjoni aktar għolja mill-Istati Uniti u s-sidien tal-
art fl-Ewropa mhumiex f’pussess ta’ riżorsi taħt l-art u għaldqastant ma jibbenefikawx 
direttament mill-estrazzjoni, hekk kif jiġri fl-Istati Uniti;  jistieden lill-kumpaniji tal-gass 
tax-shale jiżguraw li l-komunitajiet lokali jibbenefikaw mill-iżvilupp tal-gass tax-shale;

25. Jirrikonoxxi li għandu jkun hemm enfasi fuq djalogu trasparenti u miftuħ mas-soċjetà 
ċivili, ibbażat fuq l-evidenza xjentifika disponibbli; ifakkar li l-baġit tal-2012 tal-UE 
jinkludi allokazzjoni maħsuba għall-finanzjament ta’ proġetti pilota u attivitajiet oħra ta’ 
appoġġ bil-għan li jistimulaw djalogu bħal dan; jikkunsidra li dan għandu jiġi organizzat 
b’mod newtrali u b’kooperazzjoni sħiħa mal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet 
nazzjonali, il-komunitajiet lokali, il-pubbliku ġenerali, in-negozji u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs);

L-aħjar prattika

26. Jenfasizza l-importanza għall-applikazzjoni tal-aħjar teknoloġiji disponibbli u l-aħjar 
prattiċi operattivi fil-produzzjoni tal-gass tax-shale u għat-titjib kontinwu tat-teknoloġiji u 
tal-prattiki;

27. Jenfassizza li, bl-iżvilupp ta’ teknoloġiji u prattiki aħjar ibbażati fuq regolamenti robusti, 
l-operaturi u l-industriji tas-servizz mhux biss itejbu l-aċċettazzjoni pubblika ta’ proġetti 
marbutin mal-gass tax-shale iżda wkoll jiksbu opportunitajiet kummerċjali u jtejbu l-
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opportunitajiet ta’ esportazzjoni, meta wieħed iqis l-isfidi ambjentali globali tal-
esplorazzjoni tal-gass mhux konvenzjonali;

28. Jenfasizza l-bżonn għal standards minimi ta’ sikurezza u ta’ spezzjonijiet waqt stadji 
kritiċi tas-sikurezza fir-rigward tal-kostruzzjoni ta’ bjar u tat-tkissir idrawliku; jenfasizza, 
b’mod partikolari, li l-operaturi għandhom inaqqsu l-ivvampjar u l-ivventjar u għandhom, 
fejn possibbli, jirkupraw il-gass;

29. Jenfasizza l-importanza li l-operaturi jirreklamaw u jirkupraw l-art użata u jwettqu 
sorvelajnza post-operattiva meta l-attivitajiet tagħhom jaslu fi tmiem;

30. Iħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki u informazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti; b’mod 
partikolari, jinkoraġġixxi l-ftehim bejn bliet u muniċipji Ewropej u tal-Istati Uniti li 
skoprew il-gass tax-shale;  jenfasizza l-importanza tat-trasferiment tal-għarfien dwar l-
iżvilupp tal-gass tax-shale mill-industrija għall-komunitajiet lokali;

31. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu u jappoġġjaw proġetti pilota 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent fl-UE għall-isfruttament ta’ sorsi enerġetiċi interni mhux 
konvenzjonali;

32. Ifakkar li l-prinċipju ‘min iniġġes iħallas’ għandu japplika għal operati tal-gass tax-shale u 
li kumpaniji għandhom ikunu responsabbli għal kull dannu li jistgħu jikkawżaw;

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


