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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu 
łupkowego i olei łupkowych

(2011/2309(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 
art. 194,

- uwzględniając własną rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. zatytułowaną „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011-2020”1,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia 
wspólnego stanowiska UE na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju 
(szczyt Rio+20)2,

- uwzględniając dyrektywę 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów3,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE4,

- uwzględniając unijne prawodawstwo w zakresie środowiska odnoszące się do wydobycia 
gazu łupkowego, w tym: dyrektywę Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne5; dyrektywę 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko6; dyrektywę 2006/21/WE w sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego7; dyrektywę 2000/60/WE 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej8; 
rozporządzenie 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów9; dyrektywę 98/8/WE w sprawie 
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych10; dyrektywę 96/82/WE w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi11; dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

                                               
1P7_TA(2010)0441
2 P7_TA(2011)0430
3Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.
4Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 1.
5Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
6Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
7Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.
8Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
9Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
10Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
11Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
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kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu1 i dyrektywę 
2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2,

- uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r.,

- uwzględniając komunikat Komisji: „Plan działania w zakresie energii do roku 2050”3,

- uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i 
uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2012),

Aspekty energetyczne

Potencjalne zasoby

1. zauważa, że w Europie zostały przygotowane różnorodne szacunki dotyczące gazu 
łupkowego, w tym także przez amerykański urząd ds. informacji o energii; przyznaje, że 
mimo iż szacunki te są ze swej natury nieprecyzyjne, wskazują na występowanie dużych 
krajowych zasobów energii; zauważa, że większość europejskich rezerw gazu łupkowego 
jest skoncentrowana w Estonii i że pozostałe źródła niekonwencjonalnych paliw 
naftowych w Europie powinny być eksploatowane na szerszą skalę;

2. uważa, że decydenci skorzystaliby na dokładniejszych danych umożliwiających im 
dokonywanie świadomych wyborów; dlatego zgadza się z Radą Europejską, że należy 
oszacować potencjał Europy w zakresie zrównoważonego wydobycia gazu łupkowego i 
jego wykorzystania oraz ustalić lokalizację zasobów gazu łupkowego; z zadowoleniem 
przyjmuje oceny państw członkowskich i zachęca je do kontynuowania tych prac oraz 
wzywa Komisję, aby przyczyniła się do określenia poziomu dostępnych rezerw gazu 
łupkowego w Unii poprzez zestawienie wyników ocen państw członkowskich i 
dostępnych wyników projektów wydobywczych w celu przeanalizowania i oceny 
efektywności ekonomicznej i środowiskowej krajowej produkcji gazu łupkowego;

Rynki energii

3. wskazuje, że boom na gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych wywarł znaczący wpływ 
na dynamikę rynku gazu ziemnego i na ceny, przede wszystkim powodując skierowanie 
płynnego gazu ziemnego przeznaczonego na rynek amerykański gdzie indziej;

                                               
1Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
2Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3COM(2011) 0885.
4COM(2011) 0658.
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4. zauważa, że w związku z tym, że rynek gazu staje się coraz bardziej globalny i wzajemnie 
powiązany, wydobycie gazu łupkowego zwiększy ogólnoświatową konkurencję na rynku 
gazu i tym samym będzie nadal wywierać zasadniczy wpływ na ceny; zauważa, że gaz 
łupkowy pomoże wzmocnić pozycję klientów wobec dostawców i w związku z tym 
powinien doprowadzić do obniżenia cen;

5. wzywa Komisję, aby – w świetle ewolucji rynku gazu oraz wzrostu centralnie ustalanych 
cen w Europie – na następnym posiedzeniu Rady ds. Energii EU-USA omówiła 
potencjalny wpływ rozwoju ogólnoświatowego rynku gazu łupkowego na rynek 
skroplonego gazu ziemnego oraz zniesienie potencjalnych ograniczeń w 
ogólnoświatowym handlu skroplonym gazem ziemnym;

6. uważa, że zużycie gazu ziemnego wzrasta; w związku z tym dostrzega zasadniczą rolę 
ogólnoświatowej produkcji gazu łupkowego w zapewnianiu bezpieczeństwa 
energetycznego i zróżnicowania form energii w perspektywie długoterminowej, w tym w 
Europie; ma świadomość, mając na uwadze zależność państw członkowskich od 
przywozów gazu ziemnego z państw trzecich, że krajowa produkcja gazu łupkowego 
przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw; podkreśla jednak, że najważniejsze jest przyjęcie 
innych środków i strategii politycznych gwarantowania bezpieczeństwa dostaw, takich jak 
poprawa efektywności energetycznej, zapewnienie odpowiednich obiektów składowania 
gazu, zróżnicowanie dostaw gazu i dróg tranzytowych oraz budowanie rzetelnego 
partnerstwa z państwami dostawy, tranzytu i odbioru;

7. podkreśla, że dobrze funkcjonujący, wzajemnie powiązany i zintegrowany wewnętrzny 
rynek energii UE ma również zasadnicze znaczenie, w tym także w kontekście pełnego 
wykorzystania produkcji gazu łupkowego w UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do osiągnięcia tego celu poprzez zapewnienie łagodnego przejścia na wymogi trzeciego 
pakietu energetycznego UE w celu ujednolicenia rynków europejskich do 2014 r.;

Przejście na gospodarkę zdekarbonizowaną

8. jest zdania, że rozwój na rynku gazu łupkowego w UE pomoże Unii w osiągnięciu celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do 2050 r. w porównaniu z 
poziomami z roku 1990, co stanowi podstawę dla Planu działania w zakresie energii do 
2050 r.;

9. zgadza się z Komisją, że – jak stwierdzono we wspomnianym planie działania – gaz 
będzie miał kluczowe znaczenie dla transformacji systemu energii, ponieważ stanowi 
szybki i tani sposób ograniczenia zależności od innych, mniej ekologicznych paliw 
kopalnych, a tym samym powoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych; uważa, że 
gaz łupkowy jako „paliwo pomostowe” mógłby odgrywać tu zasadniczą rolę, zwłaszcza w 
tych państwach członkowskich, które do wytworzenia energii wykorzystują duże ilości 
węgla;

10. podkreśla też, że niektóre formy energii odnawialnej – na przykład energia wiatrowa – są 
nietrwałe i należy je wesprzeć rzetelnym i elastycznym źródłem energii; wyraża pogląd, 
że gaz ziemny – w tym gaz łupkowy – mógłby służyć temu celowi; zauważa jednak, że 
bez wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w perspektywie 
długoterminowej rola gazu może zostać ograniczona do roli paliwa zapasowego i 
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równoważącego;

11. zgodnie ze strategią unijnego planu działania w zakresie energii do roku 2050 wzywa 
Komisję do dokonania oceny wpływu oraz prognoz dla niekonwencjonalnego gazu w UE, 
z jednoczesnym uwzględnieniem tego, że zakres zużycia gazu niekonwencjonalnego w 
UE zależy całkowicie od rynku;

Przemysłowe i ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnych paliw naftowych i gazu

Otoczenie przemysłowe

12. przypomina, że ogólny wzrost produkcji gazu łupkowego w USA jest wspierany przez 
powstające otoczenie przemysłowe, w tym odpowiednią liczbę odwiertów, niezbędne 
zasoby siły roboczej oraz doświadczony i dobrze wyposażony przemysł usługowy; 
zauważa, że w UE zbudowanie niezbędnego sektora usługowego o odpowiednich 
zdolnościach oraz nabycie przez przedsiębiorstwa niezbędnego sprzętu i doświadczenia 
umożliwiającego wspieranie wysokiego poziomu produkcji gazu łupkowego, które 
prawdopodobnie przyczynią się także do zwiększenia kosztów krótkoterminowych, będzie 
trwało; zachęca do współpracy między odnośnymi przedsiębiorstwami UE i USA w celu 
zmniejszenia kosztów; uważa, że oczekiwania dotyczące tempa rozwoju gazu łupkowego 
w UE powinny mieć realne uzasadnienie;

13. wzywa państwa członkowskie zainteresowane rozwojem gazu łupkowego do 
wprowadzenia niezbędnych umiejętności do głównych systemów kształcenia i szkolenia 
w celu przygotowania niezbędnej, wykwalifikowanej siły roboczej;

14. podkreśla znaczenie wspierania rozwoju przemysłu gazu łupkowego poprzez stworzenie 
niezbędnej infrastruktury, przede wszystkim rurociągów i dróg;

15. wzywa Komisję do oceny potencjalnych korzyści ekonomicznych płynących z gazu 
łupkowego, w tym możliwości zatrudnienia;

16. zauważa, że unijna polityka energii i klimatyczna musi uwzględniać potencjalne bariery 
inwestycyjne dla rozwoju gazu łupkowego w UE i odnosić się do nich;

17. wzywa do dalszych badań i rozwoju narzędzi i technologii, w tym CCS, celem wspierania 
i rozszerzania zrównoważonego oraz bezpiecznego rozwoju gazu niekonwencjonalnego;

Podstawy udzielania licencji

18. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że wprowadzą niezbędne zasoby 
administracyjne i kontrolne dotyczące rozwoju działalności związanej z gazem 
łupkowym;

19. zauważa, że aktualna procedura udzielania licencji na wydobycie gazu łupkowego jest 
regulowana przez ogólne prawodawstwo dotyczące górnictwa lub węglowodorów; wyraża 
pogląd, że ramy regulacyjne w UE dotyczące wczesnego wydobycia są właściwe;

20. podkreśla znaczenie prowadzenia pełnych konsultacji publicznych przede wszystkim w 
kontekście wprowadzenia nowego podejścia w wydobyciu gazu; wskazuje, że w 
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niektórych państwach członkowskich, brakuje publicznych konsultacji na etapie 
udzielania zezwoleń; wzywa państwa członkowskie do oceny ich prawodawstwa w celu 
stwierdzenia, czy aspekt ten został odpowiednio uwzględniony;

21. wyraża pogląd, że państwa członkowskie realizujące projekty dotyczące gazu łupkowego 
powinny przyjąć podejście „punktu kompleksowej obsługi” do udzielania zezwoleń i 
licencji oraz sprawdzać zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, co w 
przypadku projektów energetycznych jest praktyką zwyczajową w niektórych państwach 
członkowskich;

22. wzywa władze publiczne do bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli oraz, w miarę 
potrzeb, udoskonalenia ram regulacyjnych w celu zagwarantowania ich adekwatności dla 
projektów dotyczących gazu łupkowego przede wszystkim w celu przygotowania się do 
ewentualnej, przyszłej, komercyjnej produkcji w Europie;

Opinia publiczna i najlepsze praktyki

Nastawienie społeczne

23. doskonale zdaje sobie sprawę, że nastawienie społeczne wobec wydobycie gazu 
łupkowego jest w poszczególnych państwach członkowskich różne; wzywa do 
przekazywania społeczeństwu lepszych informacji dotyczących gazu łupkowego oraz 
wspierania tworzenia portali gwarantujących dostęp do szerokiego zakresu informacji 
publicznych w sprawie gazu łupkowego; wzywa przedsiębiorstwa wydobywające gaz 
łupkowy w UE do przekazania, przed przystąpieniem do odwiertów, wyczerpujących 
informacji na temat ich działalności, w tym publicznego ujawnienia substancji 
chemicznych, które zamierzają wykorzystywać do szczelinowania hydraulicznego;

24. zauważa, że dla operatorów gazu łupkowego w UE szczególnie ważne jest zaangażowanie 
się i nawiązanie mocnych relacji ze społecznościami lokalnymi na każdym etapie ich 
działalności, biorąc pod uwagę, że w UE jest większa gęstość zaludnienia niż w USA oraz 
że posiadacze gruntów w UE nie są właścicielami zasobów podziemnych, a co za tym 
idzie, nie czerpią tak bezpośrednich korzyści z wydobycia, jak w USA; wzywa 
przedsiębiorstwa działające na rynku gazu łupkowego do zagwarantowania 
społecznościom lokalnym korzyści z wydobycia gazu łupkowego;

25. uznaje, że należy położyć nacisk na przejrzysty i otwarty dialog ze społeczeństwem 
obywatelskim w oparciu o dostępne dowody naukowe; przypomina, że budżet UE na 
2012 r. uwzględnia środki przeznaczone na sfinansowanie projektów pilotażowych i inne 
wsparcie działań zachęcających do takiego dialogu; uważa, że należy go zorganizować w 
sposób neutralny i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, w tym z władzami 
krajowymi, społecznościami lokalnymi, ogółem społeczeństwa, przedsiębiorstwami i 
organizacjami pozarządowymi;

Najlepsza praktyka

26. podkreśla znaczenie stosowania najlepszych, dostępnych technologii i najlepszych 
praktyk operacyjnych w produkcji gazu łupkowego oraz ciągłego doskonalenia 
technologii i praktyk;
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27. podkreśla, że opracowując lepsze technologie i praktyki oparte na kompleksowych 
regulacjach, operatorzy i przemysł usługowy nie tylko zwiększą akceptację społeczną dla 
projektów gazu łupkowego, ale zyskają też możliwości biznesowe oraz importowe z 
uwzględnieniem ogólnoświatowych wyzwań środowiskowych związanych z wydobyciem 
niekonwencjonalnego gazu;

28. podkreśla potrzebę zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa i kontroli na 
etapach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa tworzenia odwiertów i 
szczelinowania hydraulicznego; podkreśla przede wszystkim, że operatorzy powinni 
ograniczyć ekstrakcję i drenaż oraz tam, gdzie jest to możliwe, odzyskiwać gaz;

29. podkreśla znaczenie rekultywacji i odbudowy terenów wykorzystanego przez operatorów 
oraz prowadzenia kontroli poroboczej po zakończeniu czynności;

30. wzywa do wymiany najlepszych praktyk i informacji między UE i USA; w szczególności 
zachęca do łączenia europejskich i amerykańskich miast oraz okręgów miejskich, które 
odkryły gaz łupkowy; podkreśla znaczenie transferu wiedzy na temat wydobycia gazu z 
przemysłu do społeczności lokalnych;

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania i wspierania korzystnych dla 
środowiska projektów pilotażowych w UE na rzecz wykorzystania niekonwencjonalnych, 
lokalnych źródeł energii;

32. przypomina, że zasada „zanieczyszczający płaci” ma zastosowanie do działalności 
związanej z wydobyciem gazu łupkowego i że przedsiębiorstwa powinny ponosić 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyrządzić;

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także rządom państw członkowskich.


