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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over industriële, energetische en andere aspecten van schaliegas en olie

(2011/2309(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
artikel 194,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over een nieuwe energiestrategie voor Europa 
2011-20201,

– gezien zijn resolutie van 29 september 2011 over de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van de Verenigde 
Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20)2,

– gezien Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen 
voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen3,

– gezien Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad4,

– gezien de milieuwetgeving van de EU voor zover deze van belang is voor de ontwikkeling 
van schaliegas, waaronder: Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten5; 
Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's6; Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval 
van winningsindustrieën7; Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid8; Verordening (EG) nr. 
1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen9; Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen 
van biociden10; Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken11; Richtlijn 2004/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
4 PB L 295 van 12.11.2010, blz. 1.
5 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
6 PB L 197 van 21.7.2011, blz. 30.
7 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.
8 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
9 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
10 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
11 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
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met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade1; en Richtlijn 
2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging2;

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011,

– gezien de mededeling van de Commissie over het "Stappenplan Energie 2050"3,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en 
houdende intrekking van Beschikking nr.1364/2006/EG4,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

Energieaspecten

Mogelijke bronnen

1. merkt op dat verschillende schattingen voor schaliegasbronnen in Europa zijn gemaakt, 
onder andere door de US Energy Information Administration; erkent dat deze schattingen 
weliswaar van nature onnauwkeurig zijn, maar dat zij wijzen op het bestaan van een grote 
inheemse energiebron; merkt op dat de meeste van de Europese olieschaliereserves 
geconcentreerd zijn in Estland en dat andere bronnen voor onconventionele olie nog op 
wijdere schaal verkend moeten worden;

2. is van mening dat beleidsmakers baat zouden hebben bij preciezere gegevens om hen in 
de gelegenheid te stellen geïnformeerde keuzes te maken; is het daarom eens met de 
Europese Raad dat het Europese potentieel voor duurzame winning en duurzaam gebruik 
van schaliegas- en olieschaliebronnen beoordeeld en in kaart gebracht zou moeten 
worden; verwelkomt de door de lidstaten gemaakte beoordelingen en moedigt hen aan hun 
desbetreffende werkzaamheden voort te zetten, en vraagt de Commissie om bij te dragen 
aan de vaststelling van de omvang van de beschikbare schaliegasreserves in de Unie door 
de resultaten te verzamelen van de beoordelingen door de lidstaten en de beschikbare 
resultaten van verkenningsprojecten met het oog op het analyseren en beoordelen van de 
economische en ecologische haalbaarheid van interne schaliegasproductie;

Energiemarkten

3. wijst erop dat het toenemende gebruik van schaliegas in de VS een aanzienlijke invloed 
heeft op het functioneren van de aardgasmarkt en op de prijzen van aardgas, in het 
bijzonder omdat vloeibaar aardgas dat oorspronkelijk bedoeld was voor de Amerikaanse 
markt elders wordt gebruikt;

                                               
1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
3 COM(2011)0885.
4 COM(2011)0658.
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4. merkt op dat de gasmarkt meer en meer globaal en onderling verbonden wordt, waardoor 
de ontwikkeling van schaliegas de wereldwijde gas-gasconcurrentie zal doen toenemen en 
daarom een grote invloed zal blijven hebben op de prijzen; wijst erop dat schaliegas zal 
helpen de positie van consumenten ten opzichte van gasleveranciers te versterken en 
daarom zou moeten leiden tot lagere prijzen;

5. roept de Commissie op om, in het licht van de evolutie van de gasmarkt en de toename 
van hub-based pricing in Europa, de mogelijke impact van wereldwijde 
schaliegasontwikkeling op de markt voor vloeibaar aardgas en het opheffen van mogelijke 
restricties op de wereldhandel in vloeibaar aardgas aan te kaarten op de volgende 
ontmoeting van de Energieraad EU-VS;

6. merkt op dat het verbruik van aardgas toeneemt; erkent daarom dat de wereldwijde 
schaliegasproductie een cruciale rol speelt bij het waarborgen van energiezekerheid en -
diversiteit op de lange termijn, onder andere in Europa; is zich ervan bewust dat interne 
productie van schaliegas zal bijdragen aan de voorzieningszekerheid, rekening houdend 
met de afhankelijkheid van lidstaten van de invoer van aardgas uit derde landen; 
benadrukt echter dat het cruciaal is om andere maatregelen inzake voorzieningszekerheid 
te nemen en op dit gebied een ander beleid in te voeren, om onder meer de energie-
efficiëntie te verhogen, in voldoende opslagplaatsen voor gas te voorzien, 
gasvoorzieningen en doorvoerroutes te diversifiëren en betrouwbare partnerschappen met 
leverende landen, doorvoerlanden en doellanden op te zetten;

7. benadrukt dat een volledig functionerende, onderling verbonden en geïntegreerde interne 
Europese energiemarkt eveneens essentieel is, onder andere met het oog op een optimaal 
gebruik van de mogelijke schaliegasproductie in de EU; roept de Commissie en de 
lidstaten op om deze doelstelling krachtig na te streven, in het bijzonder door een vlotte 
overgang te verzekeren richting de vereisten van het derde EU-energiepakket, teneinde de 
Europese markten tegen 2014 te harmoniseren;

Overgang naar een koolstofvrije economie

8. is van mening dat de ontwikkeling van schaliegas in de EU zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling, waarop het Energiestappenplan 2050 gebaseerd 
is, namelijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% 
vergeleken met het niveau van 1990;

9. is het eens met de Commissie dat gas essentieel zal zijn voor de transformatie van het 
energiesysteem, zoals vermeld in het bovengenoemde stappenplan, aangezien het een 
snelle en kostenefficiënte manier vertegenwoordigt om de afhankelijkheid van andere, 
sterker vervuilende fossiele brandstoffen te verminderen, en zo de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen; is van mening dat schaliegas, als een 
"overgangsbrandstof", daarbij een belangrijke rol zou kunnen spelen, in het bijzonder in 
lidstaten die grote hoeveelheden steenkool gebruiken bij het opwekken van energie;

10. merkt eveneens op dat bepaalde vormen van hernieuwbare energie – bijvoorbeeld 
windenergie – niet constant zijn en geflankeerd moeten worden door een betrouwbare en 
flexibele energiebron; is van mening dat aardgas – met inbegrip van schaliegas – hiervoor 
geschikt zou kunnen zijn; erkent echter dat het gebruik van gas, voor zover niet voor CO2-
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afvang en –opslag (CCS) wordt gezorgd, op de lange termijn beperkt zou kunnen worden 
tot een dergelijke flankerende en compenserende rol;

11. verzoekt de Commissie om, overeenkomstig de strategie van het EU-Energiestappenplan 
2050, de impact van en de vooruitzichten voor onconventioneel gas in de EU te evalueren, 
rekening houdend met het feit dat de mate waarin in de EU gebruik wordt gemaakt van 
onconventioneel gas, uiteindelijk bepaald zal worden door de markten;

Industriële en economische aspecten van onconventionele olie en gas

Industriële omgeving

12. herinnert eraan dat de enorme toename in schaliegasproductie in de VS bevorderd werd 
door een gevestigde industriële omgeving, met inbegrip van voldoende platformen, de 
benodigde mankracht en een ervaren en goed uitgeruste dienstenindustrie; merkt op dat 
het in de EU enige tijd zal duren voordat de benodigde dienstensector tot een adequaat 
niveau is opgebouwd en bedrijven het nodige materiaal en de nodige ervaring hebben 
vergaard om een verhoogd niveau van schaliegasproductie mogelijk te maken, wat op de 
korte termijn waarschijnlijk ook zal leiden tot een stijging van de kosten; moedigt 
samenwerking aan tussen de betrokken bedrijven binnen de EU en de VS met het oog op 
het verminderen van de kosten; is van mening dat verwachtingen omtrent het tempo van 
de ontwikkeling van schaliegas binnen de EU realistisch moeten blijven;

13. dringt er bij de lidstaten die geïnteresseerd zijn in schaliegasontwikkeling op aan om de 
nodige vereiste vaardigheden in hun reguliere onderwijs en opleidingssystemen op te 
nemen om de benodigde arbeidskrachten op te leiden;

14. benadrukt het belang van het ondersteunen van de ontwikkeling van de schaliegasindustrie 
door het creëren van de benodigde infrastructuur, in het bijzonder op het gebied van 
pijpleidingen en wegen;

15. roept de Commissie op om de mogelijke economische baten van schaliegas te evalueren, 
onder meer wat betreft de werkgelegenheid;

16. merkt op dat het energie- en klimaatbeleid van de EU de mogelijke obstakels voor 
investeringen in de schaliegasontwikkeling binnen de EU moet vaststellen en aanpakken;

17. vraagt om verder onderzoek naar en ontwikkeling van instrumenten en technologieën, 
waaronder CCS, om duurzame en veilige ontwikkeling van onconventioneel gas te 
ondersteunen en te verbeteren;

Licentiekader

18. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat zij in de nodige hulpbronnen voorzien voor de 
administratie en monitoring van de ontwikkeling van activiteiten rond schaliegas;

19. merkt op dat de huidige licentieprocedure voor schaliegaswinning gereguleerd wordt door 
mijnbouw- en koolwaterstofwetgeving; stelt zich op het standpunt dat er in de EU een 
toereikend wetgevingskader voor vroege exploratie is;
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20. benadrukt het belang van grondige consultatie van het publiek, in het bijzonder in de 
context van de invoering van een nieuwe aanpak voor gaswinning; benadrukt dat er in 
bepaalde lidstaten sprake is van een gebrek aan publieke raadpleging tijdens de fase van 
de vergunningverlening; roept de lidstaten op om hun wetgeving te evalueren om te zien 
of er naar behoren rekening wordt gehouden met dit aspect;

21. is van mening dat lidstaten die projecten rond schaliegas uitvoeren een "one-stop-shop"-
aanpak moeten invoeren voor de verlening van vergunningen, de licentiëring en de 
beoordeling van de naleving van de milieuwetgeving, wat in bepaalde lidstaten de 
standaardaanpak is voor alle energieprojecten;

22. roept overheden op om onverwijld hun wetgevende kaders te herzien en, indien nodig, te 
verbeteren opdat deze op adequate wijze zijn afgestemd op projecten rond schaliegas, in 
het bijzonder met het oog op een mogelijke toekomstige productie op commerciële schaal 
binnen Europa;

Publieke opinie en beste praktijken

Houding van het publiek

23. is zich ten zeerste bewust dat de houding van het publiek ten opzichte van gaswinning van 
lidstaat tot lidstaat verschilt; roept op tot betere openbare informatie betreffende operaties 
rond schaliegas en ondersteunt het opzetten van portalen die toegang bieden tot een breed 
scala aan openbare informatie over operaties rond schaliegas; dringt er bij bedrijven die 
schaliegas winnen binnen de EU op aan om, vóór het boren, volledige informatie omtrent 
hun activiteiten te verstrekken, met inbegrip van openbaarmaking van de chemicaliën die 
ze willen gebruiken bij het hydraulic fracturing;

24. merkt op dat het bijzonder belangrijk is dat schaliegasoperatoren binnen de EU overleg 
plegen met de lokale gemeenschappen en sterke relaties met hen opbouwen in elke fase 
van hun activiteiten, gezien het feit dat de EU een hogere bevolkingsdichtheid heeft dan 
de VS en dat landeigenaren in Europa geen eigenaar zijn van de ondergrondse bronnen en 
daarom niet rechtstreeks profiteren van de gaswinning, zoals in de VS het geval is; roept 
schaliegasbedrijven op om ervoor te zorgen dat gemeenschappen baat hebben bij 
schaliegasontwikkeling;

25. erkent dat er nadruk dient te worden gelegd op een transparante en open dialoog met de 
burgermaatschappij, gebaseerd op beschikbare wetenschappelijke kennis; herinnert eraan 
dat het EU-budget voor 2012 een toewijzing omvat voor de financiering van 
proefprojecten en andere ondersteunende activiteiten met het oog op het aanmoedigen van 
een dergelijke dialoog; is van mening dat een dergelijke dialoog georganiseerd moet 
worden op een neutrale manier en in nauwe samenwerking met de lidstaten, met inbegrip 
van de nationale autoriteiten, lokale gemeenschappen, het publiek, bedrijven en ngo's;

Beste praktijken

26. benadrukt het belang van het gebruik van de best beschikbare technologieën en de best 
functionerende praktijken voor schaliegasproductie en van het continue verbeteren van 
technologieën en praktijken;
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27. benadrukt dat, door het ontwikkelen van betere technologieën en praktijken gebaseerd op 
krachtige verordeningen, operatoren en dienstverlenende bedrijven niet enkel de publieke 
acceptatie van projecten rond schaliegas zullen verbeteren, maar ook commerciële 
mogelijkheden zullen verwerven en exportmogelijkheden zullen verbeteren, gezien de 
wereldwijde milieuproblematiek rond onconventionele gaswinning;

28. benadrukt de noodzaak van minimumveiligheidsnormen en -inspecties gedurende kritieke 
stages voor de veiligheid in de aanleg van putten en hydraulic fracturing; benadrukt met 
name dat operatoren affakkelen en ventileren moeten beperken en waar mogelijk gas 
moeten opvangen;

29. benadrukt het belang van operatoren die gebruikt land terugwinnen en herstellen en het 
uitvoeren van postoperationele monitoring van de voltooiing van hun activiteiten;

30. dringt aan op de uitwisseling van beste praktijken en informatie tussen de EU en de VS; 
moedigt in het bijzonder samenwerking tussen Europese en Amerikaanse steden en 
gemeentes aan die schaliegas ontdekt hebben; benadrukt het belang van de overdracht van 
kennis betreffende schaliegasontwikkeling van de industrie naar lokale gemeenschappen;

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in milieuopzicht verantwoorde EU-
proefprojecten voor de exploitatie van niet-conventionele interne energiebronnen te 
bevorderen en te steunen;

32. herinnert eraan dat het principe "de vervuiler betaalt" van toepassing moet zijn op 
operaties rond schaliegas en dat bedrijven aansprakelijk moeten zijn voor mogelijk 
aangerichte schade;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen van de lidstaten.


