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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre aspetos industriais, energéticos e outros do gás e óleo de xisto

(2011/2309(INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o seu artigo 194.º,

- Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2010, intitulada «Uma nova 
estratégia energética para a Europa, 2011-2020»1,

- Tendo em conta a sua resolução, de 29 de setembro de 2011, sobre a elaboração de uma 
posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)2,

- Tendo em conta a Diretiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 1994, relativa às condições de concessão e de utilização das autorizações de 
prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos3,

- Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 994/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 20 de outubro de 2010 relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás e que revoga a Diretiva 2004/67/CE do Conselho4,

- Tendo em conta a legislação da UE sobre ambiente relevante em termos de exploração de 
gás de xisto, incluindo: a Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente5;
a Diretiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente6; a Diretiva 2006/21/CE relativa à gestão dos resíduos de 
indústrias extrativas7; a Diretiva 2000/60 que estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água8; o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas9; a Diretiva 98/8/CE relativa à 
colocação de produtos biocidas no mercado10; a Diretiva 96/82/CE relativa ao controlo dos 
perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas11; a Diretiva 
2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais12; e a 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 JO L 164, de 30.6.1994, p. 3.
4 JO L 295, de 12.11.2010, p. 1.
5 JO L 175, de 5.7.1985, p. 40.
6 JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
7 JO L 102, de 11.4.2006, p. 15.
8 JO L 327, de 22.12.2000, p. 1.
9 JO L 396, de 30.12.2006, p. 1.
10 JO L 123, de 24.4.1998, p. 1.
11 JO L 10, de 14.1.1997, p. 13.
12 JO L 143, de 30.4.2004, p. 56.
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Diretiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição1,

- Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 4 de fevereiro de 2011,

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre o Roteiro para a Energia 20502,

- Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e que revoga a Decisão 
n.º 1364/2006/CE3,

- Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

- Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2012),

Aspetos energéticos

Recursos potenciais

1. Observa que têm sido realizadas várias estimativas sobre os recursos de gás de xisto 
existentes na Europa, incluindo pelos serviços de informação energética dos EUA (US 
Energy Information Administration); reconhece que, embora essas estimativas sejam, pela 
sua própria natureza, imprecisas, elas apontam para a existência de recursos energéticos 
locais em quantidade significativa; salienta que a maior parte das reservas óleo de xisto da 
Europa se concentram na Estónia e que estão ainda por explorar, em mais larga escala, 
outras fontes de óleo de xisto não convencional;

2. Considera que os decisores políticos beneficiariam com a posse de dados mais exatos para 
poderem tomar decisões fundamentadas; concorda, por conseguinte, com a perspetiva do 
Conselho Europeu de que o potencial da Europa em termos de extração e utilização 
sustentáveis dos recursos de gás e óleo de xisto deve ser avaliado e cartografado; 
congratula-se com as prospeções efetuadas pelos Estados-Membros e incentiva-os a 
continuar o trabalho; solicita à Comissão que contribua para a determinação dos níveis de 
reservas de gás disponíveis na União através da coleção dos resultados das prospeções dos 
Estados-Membros e dos resultados de projetos de exploração disponíveis com o objetivo 
de analisar e de avaliar a viabilidade económica e ambiental da produção interna de gás de 
xisto;

Mercados energéticos

3. Realça que o forte aumento da produção de gás de xisto nos EUA tem tido um impacto 
significativo na dinâmica do mercado e dos preços do gás natural, sobretudo ao provocar o 
redirecionamento do gás natural liquefeito, que antes se destinava ao mercado 

                                               
1 JO L 24, de 29.1.2008, p. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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norte-americano, para outros mercados;

4. Observa que, dada a cada vez maior globalização e interligação do mercado do gás, o 
desenvolvimento do gás de xisto irá aumentar a concorrência entre o gás comercializado, 
continuando a ter um efeito importante nos preços; realça que o gás de xisto irá contribuir 
para fortalecer a posição dos clientes face aos fornecedores de gás, sendo suscetível, por 
essa razão, de conduzir a uma diminuição dos preços;

5. Insta a Comissão, tendo presente a evolução do mercado do gás e o crescimento da 
utilização do modelo de fixação de preços baseado na plataforma de distribuição, a 
abordar, na próxima reunião do Conselho da energia UE-EUA, o potencial impacto do 
aumento mundial da produção de gás de xisto no mercado do GNL e a eventual supressão 
de restrições ao comércio global de GNL;

6. Regista que o consumo de gás natural está a aumentar; reconhece, por conseguinte, o 
papel crucial da produção de gás de xisto a nível mundial para garantir a segurança e a 
diversidade energética a longo prazo, incluindo na Europa; está ciente de que a produção 
interna de gás de xisto contribuirá para a segurança do aprovisionamento, tendo em conta 
a dependência dos Estados-Membros das importações de gás natural de países terceiros; 
sublinha, no entanto, que é fundamental adotar outras medidas e políticas para promover a 
segurança do aprovisionamento, como, por exemplo, melhorar a eficiência energética, 
assegurar a existência de instalações de armazenamento de gás em quantidade suficiente, 
diversificar fornecedores e rotas e construir parcerias sólidas com os países fornecedores, 
clientes e de trânsito;

7. Sublinha que é igualmente essencial promover um mercado energético interno plenamente 
funcional, interligado e integrado, tendo também em perspetiva retirar o máximo benefício 
de uma possível produção de gás de xisto na UE; insta a Comissão e os Estados-Membros 
a perseguirem vigorosamente este objetivo, assegurando, em particular, uma transição sem 
problemas para os requisitos do terceiro pacote da energia da UE, com vista à 
harmonização dos mercados europeus até 2014;

Transição para uma economia descarbonizada

8. Defende que a produção de gás de xisto na UE irá contribuir para a realização do objetivo 
da UE de reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa entre 80 a 95%, em relação 
aos níveis de 1990, até 2050, que é a base do Roteiro para a Energia 2050;

9. Concorda com o ponto de vista da Comissão de que o gás será um elemento crítico na 
transformação do sistema energético, como é afirmado no roteiro mencionado 
anteriormente, dado representar uma forma rápida e eficiente em termos de custos de 
reduzir a dependência de outros combustíveis fósseis mais poluentes, permitindo, assim, 
uma redução das emissões de gases com efeitos de estufa; considera que o gás de xisto 
pode, enquanto «gás de transição», desempenhar aqui um papel fundamental, 
nomeadamente nos Estados-Membros que utilizam grandes quantidades de carvão na 
produção de energia;

10. Observa igualmente que certas formas de energia renovável como, por exemplo, a energia 
eólica, não são constantes e necessitam de ser complementadas por uma fonte energética 
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fiável e flexível; entende que o gás natural – incluindo o gás de xisto – pode servir esse 
propósito; reconhece, no entanto, que sem a captura e o armazenamento do carbono 
(CAC), o gás poderá, a longo prazo, ficar limitado a esse papel de salvaguarda e de 
equilíbrio;

11. Insta a Comissão, em consonância com a estratégia do Roteiro para a Energia até 2050 da 
UE, a avaliar o impacto do gás não convencional e as perspetivas para o seu 
desenvolvimento na UE, embora admitindo que o grau de utilização do gás não 
convencional na UE será, em última análise, decidido pelo mercado;

Aspetos industriais e económicos do gás e óleo de xisto não convencionais

Ambiente industrial

12. Recorda que o impressionante aumento da produção de gás de xisto nos EUA tem na base 
um ambiente industrial bem estabelecido, incluindo plataformas em número suficiente, a 
mão-de-obra necessária e uma indústria de serviços experiente e bem equipada; observa 
que, na UE, o desenvolvimento de uma capacidade adequada pelo setor dos serviços e a 
aquisição pelas empresas da experiência e do equipamento necessários para suportar um 
nível elevado de produção de gás de xisto irá levar tempo, o que possivelmente contribuirá 
também para custos mais elevados a curto prazo; incentiva a cooperação entre as empresas 
da UE e dos EUA em causa com vista a reduzir custos; considera que as expectativas em 
relação ao ritmo de desenvolvimento da produção de gás de xisto na UE devem ser 
realistas;

13. Insta os Estados-Membros interessados na exploração de gás de xisto a introduzirem as 
competências necessárias nos seus sistemas de educação e de formação, a fim de preparar 
os necessários recursos humanos;

14. Sublinha a importância de apoiar o desenvolvimento da indústria do gás de xisto através 
do estabelecimento da infraestrutura necessária, nomeadamente em termos de gasodutos e 
vias rodoviárias;

15. Insta a Comissão a avaliar os possíveis benefícios económicos da exploração do gás de 
xisto, incluindo em termos de criação de emprego;

16. Salienta que a política energética e climática da UE precisa de identificar e dar resposta 
aos potenciais obstáculos ao investimento no desenvolvimento da produção de gás de 
xisto na UE;

17. Apela a um reforço da investigação e do desenvolvimento no domínio de instrumentos e 
de tecnologias, incluindo a CAC, que possibilitem e promovam o desenvolvimento 
sustentável e seguro do gás não convencional;

Quadro de licenciamento

18. Insta os Estados-Membros a velarem pela implementação dos recursos administrativos e 
de supervisão necessários para o desenvolvimento das atividades de exploração de gás de 
xisto;



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

PT

19. Salienta que, atualmente, a concessão de licenças para a exploração de gás de xisto é 
regulada por legislação geral relativa às atividades mineiras ou aos hidrocarbonetos; 
entende que o quadro regulamentar da UE é adequado para o início de atividades de 
exploração;

20. Sublinha a importância de o público ser devidamente consultado nesta matéria, sobretudo 
no contexto da introdução de uma nova abordagem da exploração do gás; regista a falta de 
consulta pública na fase de licenciamento em determinados Estados-Membros; insta os 
Estados-Membros a analisarem a sua legislação a fim de determinar se este aspeto é 
devidamente tido em conta;

21. Defende que os Estados-Membros que empreendam projetos de gás de xisto devem adotar 
uma abordagem de serviço centralizado para o processo de autorização e licenciamento e 
de supervisão da observância dos regulamentos em matéria de ambiente, o que, nalguns 
Estados-Membros, corresponde à prática habitual para todos os projetos energéticos;

22. Insta as autoridades públicas a analisarem sem demora e, se necessário, a melhorarem os 
quadros regulamentares, a fim de assegurar a sua adequação a projetos de exploração de 
gás de xisto, visando em especial a preparação para uma possível futura produção de 
escala comercial na Europa;

Opinião pública e melhores práticas

Atitude pública

23. Está ciente de que a atitude pública sobre a exploração de gás de xisto varia entre os 
Estados-Membros; apela a uma melhor informação do público relativamente às operações 
de gás de xisto e apoia a criação de portais que disponibilizem ao público uma vasta gama 
de informação sobre a exploração de gás de xisto; exorta as empresas de extração de gás 
de xisto da UE a disponibilizarem publicamente, antes de procederem à perfuração, 
informações completas sobre as suas atividades, incluindo sobre os químicos que 
pretendem utilizar na fraturação hidráulica;

24. Observa que é particularmente importante para os operadores de gás de xisto da UE 
construírem e desenvolverem uma relação forte com as comunidades locais em todas as 
fases das suas operações, atendendo ao facto de a UE ter uma densidade populacional 
mais elevada que os EUA e os proprietários de terrenos na UE não terem direito de 
propriedade sobre os recursos do subsolo, não beneficiando assim diretamente da 
extração, como acontece nos EUA; insta as companhias de gás de xisto a garantirem que 
as comunidades locais beneficiem da exploração de gás de xisto;

25. Reconhece que será necessário privilegiar o diálogo aberto e transparente com a sociedade 
civil, assente nas provas científicas disponíveis; recorda que o orçamento da UE para 2012 
inclui uma dotação destinada ao financiamento de projetos-piloto e de outras atividades de 
apoio com vista a encorajar esse diálogo; considera que esse diálogo deve ser organizado 
de forma neutra e em estreita cooperação com os Estados-Membros, incluindo as 
autoridades nacionais, comunidades locais, público em geral, empresas e ONG;

Melhores práticas
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26. Sublinha a importância da aplicação das melhores tecnologias disponíveis e das melhores 
práticas operacionais na produção de gás de xisto, bem como do aperfeiçoamento 
contínuo de tecnologias e práticas;

27. Salienta que, através do desenvolvimento de tecnologias e práticas melhores assentes em 
sólida regulamentação, os operadores e as indústrias de serviços irão não só conseguir 
uma melhor aceitação do público relativamente aos projetos de gás de xisto como também 
oportunidades de negócio e melhores oportunidades de exportação, tendo em conta os 
desafios ambientais que a exploração de gás não convencional coloca a nível 
internacional;

28. Destaca a necessidade da observação de normas de segurança mínimas e da realização de 
inspeções de segurança em fases críticas da construção de poços e da fraturação 
hidráulica; sublinha, em particular, que os operadores devem reduzir a queima e a 
libertação de gás residual para a atmosfera e devem, sempre que possível, recuperar o gás;

29. Realça a importância de os operadores recuperarem e regenerarem os terrenos utilizados e 
de efetuarem uma monitorização pós-operacional quando concluídas as suas atividades;

30. Exorta o intercâmbio de informação e de melhores práticas entre a UE e os EUA; 
incentiva, em particular, a geminação de cidades e de municípios europeus e norte-
americanos que tenham descoberto gás de xisto; sublinha a importância da transferência 
de conhecimento sobre o desenvolvimento de gás de xisto da indústria para as 
comunidades locais;

31. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem e a apoiarem projetos-piloto 
ambientalmente sãos na União Europeia, destinados à exploração de fontes de energia não 
convencionais disponíveis a nível local;

32. Recorda que o princípio do «poluidor-pagador» se aplica às atividades de exploração de 
gás de xisto e que as empresas são responsáveis por quaisquer danos que possam causar;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos dos Estados-Membros.


