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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist și de 
șisturile bituminoase

(2011/2309(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 194,

- având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 intitulată „Către o nouă strategie 
energetică pentru Europa 2011-2020”1,

- având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2011 referitoare la elaborarea unei poziții 
comune a UE înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă (Rio+20)2,

- având în vedere Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 
1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor3,

- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității 
aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului4,

- având în vedere legislația UE privind mediul relevantă pentru dezvoltarea gazelor de șist, 
incluzând: Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului5; Directiva 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului6; Directiva 
2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive7; Directiva 
2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei8; 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea 
substanțelor chimice9; Directiva 98/8/CE privind comercializarea produselor 
biodistructive10; Directiva 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de 
accidente majore care implică substanțe periculoase11;Directiva 2004/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 JO L 164, 30.6.1994, p. 3.
4 JO L 295, 12.11.2010, p. 1.
5 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
6 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
7 JO L 102, 11.4.2006, p. 15.
8 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
9 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
10 JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
11 JO L 10, 14.1.1997, p. 13.
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mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1; și 
Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării2,

- având în vedere concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011,

- având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050”3,

- având în vedere propunerea Comisiei de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a 
Deciziei nr. 1364/2006/CE4,

- având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2012),

Aspecte energetice

Resurse potențiale

1. ia notă de faptul că au fost realizate numeroase estimări privind resursele de gaze de șist 
din Europa, inclusiv de către „Energy Information Administration” din SUA; recunoaște 
faptul că, deși aceste estimări sunt, prin chiar natura lor, imprecise, ele indică existența 
unei mari resurse energetice reale; ia notă de faptul că majoritatea rezervelor de șist 
bituminos ale Europei sunt concentrate în Estonia și că alte surse de petrol neconvențional 
ar trebui explorate în Europa la o scară mai largă;

2. consideră că factorii de decizie ar obține mai multe beneficii de pe urma unor date mai 
exacte care să le permită să facă alegeri în cunoștință de cauză; este, prin urmare, de acord 
cu opinia Consiliul European conform căreia potențialul Europei de extracție și utilizare 
durabile ale resurselor de gaze de șist și de șisturi bituminoase  ar trebui evaluat și 
inventariat; salută evaluările realizate de statele membre și le încurajează pe acestea să 
continue această activitate și solicită Comisiei să contribuie la stabilirea nivelului 
rezervelor disponibile de gaze de șist din Uniune prin asamblarea rezultatelor obținute din 
evaluările statelor membre și a rezultatelor disponibile obținute în urma proiectelor de 
explorare, cu scopul de a analiza și de a evalua viabilitatea din punct de vedere economic 
și al mediului a producției interne de gaze de șist;

Piețe energetice

3. subliniază că boom-ul gazelor de șist din SUA a avut un impact semnificativ asupra 
dinamicii pieței gazelor naturale și asupra prețurilor, în special provocând redirecționarea 
spre alte piețe a gazelor naturale lichefiate care erau destinate pieței Statelor Unite ale 
Americii;

                                               
1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
3 COM(2011)0885.
4 COM(2011)0658.
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4. ia notă de faptul că, deoarece piața gazelor devine din ce în ce mai globală și mai 
interconectată, dezvoltarea gazelor de șist va intensifica concurența gaz-gaz globală și, 
prin urmare, va continua să aibă un efect important asupra prețurilor; subliniază faptul că 
gazele de șist vor ajuta la consolidarea poziției clienților față de furnizorii de gaze și ar 
trebui, prin urmare, să conducă spre prețuri mai scăzute;

5. invită Comisia, în condițiile evoluției pieței gazelor și ale extinderii tarifării prin 
intermediul platformelor în Europa, să abordeze, în cadrul următoarei reuniuni a 
Consiliului pentru energie UE-SUA, potențialul impact al dezvoltării la nivel mondial a 
gazelor de șist pe piața GNL și ridicarea eventualelor restricții impuse comerțului mondial 
cu GNL;

6. constată răspândirea consumului de gaze naturale; recunoaște, prin urmare, rolul esențial 
al producției mondiale de gaze de șist pentru asigurarea securității și diversității energetice 
pe termen lung, inclusiv în Europa; este conștient de faptul că producția internă de gaze de 
șist va contribui la securitatea aprovizionării, ținând seama de dependența statelor membre 
de importurile de gaze naturale din țări terțe; subliniază totuși că este crucială adoptarea 
altor măsuri și politici de securitate a aprovizionării, cum ar fi îmbunătățirea eficienței 
energetice, asigurarea unor instalații suficiente de depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de tranzit, precum și construirea de parteneriate 
fiabile cu țările producătoare, cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

7. subliniază faptul că o piață energetică internă a UE complet funcțională, interconectată și 
integrată este, de asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a beneficia de toate avantajele 
unei eventuale producții de gaze de șist în UE; invită Comisia și statele membre să 
urmărească în mod ferm acest obiectiv, în special prin asigurarea unei tranziții fără 
obstacole la cerințele celui de al treilea pachet privind energia al UE, în vederea 
armonizării piețelor europene până în 2014;

Tranziția spre o economie fără carbon

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050 în comparație cu 
nivelurile din anii 1990, fapt ce reprezintă baza Perspectivei energetice 2050;

9. este de acord cu Comisia asupra faptului că gazele vor fi esențiale pentru transformarea 
sistemului energetic, astfel cum se precizează în perspectiva menționată mai sus, deoarece 
acestea reprezintă o modalitate rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile de 
gaze cu efect de seră; consideră că gazele de șist ar putea, în calitate de „combustibil de 
trecere”, să joace un rol esențial în acest context, în special în acele state membre care 
utilizează cantități mari de cărbune pentru generarea de energie;

10. observă, de asemenea, că anumite forme de energie regenerabilă – de exemplu, energia 
eoliană – nu sunt constante și trebuie susținute de o sursă de energie fiabilă și flexibilă; își 
exprimă opinia că gazele naturale – inclusiv gazele de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și stocarea carbonului (CSC), gazele ar putea, pe termen 
lung, să fie limitate la acest rol de rezervă și de echilibrare;
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11. invită Comisia, în conformitate cu Perspectiva energetică 2050 a UE, să evalueze impactul 
și perspectivele privind gazele neconvenționale în UE, recunoscând în același timp că 
măsura utilizării gazelor neconvenționale în UE va fi decisă în ultimă instanță de piață;

Aspectele industriale și economice ale petrolului și gazelor neconvenționale

Mediul industrial

12. reamintește că creșterea masivă a producției de gaze de șist din SUA a fost susținută de un 
mediu industrial stabilit, incluzând un număr suficient de platforme, forța de muncă 
necesară și o industrie a serviciilor bine dotată și cu experiență; ia notă de faptul că, în UE, 
va fi nevoie de timp pentru ca sectorul de servicii necesar să dezvolte o capacitate 
adecvată și pentru ca societățile să achiziționeze echipamentele necesare și să 
dobândească experiența necesară pentru a susține un nivel înalt de producție de gaze de 
șist, ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la costuri mai mari pe termen scurt; 
încurajează cooperarea dintre societățile relevante din UE și SUA în vederea reducerii 
costurilor; consideră că așteptările referitoare la ritmul de dezvoltare a gazelor de șist în 
UE ar trebui să fie realiste;

13. îndeamnă statele membre interesate de dezvoltarea gazelor de șist să integreze 
competențele necesare în sistemele lor tradiționale de educație și formare, în scopul de a 
pregăti forța de muncă competentă necesară;

14. subliniază importanța susținerii dezvoltării industriei gazelor de șist prin stabilirea 
infrastructurii necesare, în special din punct de vedere al magistralelor și al drumurilor;

15. invită Comisia să evalueze eventualele beneficii economice ale gazelor de șist, inclusiv 
oportunitățile de ocupare a forței de muncă;

16. ia notă de faptul că politica energetică și climatică a UE trebuie să recunoască și să 
depășească potențialele bariere aflate în calea investițiilor în dezvoltarea gazelor de șist în 
UE;

17. solicită realizarea de activități suplimentare de cercetare și dezvoltare în materie de 
instrumente și tehnologii, inclusiv CSC, pentru a susține și a consolida dezvoltarea 
durabilă și sigură a gazelor neconvenționale; 

Cadrul de licențiere

18. invită statele membre să se asigure de disponibilitatea resurselor administrative și de 
monitorizare necesare pentru dezvoltarea activităților legate de gazele de șist;

19. ia notă de faptul că procedura de licențiere actuală pentru explorarea gazelor de șist este 
reglementată de legislația generală privind mineritul sau hidrocarburile; își exprimă opinia 
conform căreia cadrul de reglementare din UE privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

20. subliniază importanța consultării depline a publicului, în special în contextul introducerii 
unei noi abordări privind explorarea gazelor; subliniază faptul că, în anumite state 
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membre, există o lipsă de consultare publică în etapa de autorizare; invită statele membre 
să își evalueze legislațiile pentru a verifica dacă acest aspect este luat în considerare în 
mod adecvat;

21. își exprimă opinia că statele membre care întreprind proiecte privind gazele de șist trebuie 
să adopte o abordare de tip „ghișeu unic” privind autorizarea și licențierea și privind 
examinarea conformității cu reglementările de mediu, aceasta fiind practica uzuală în 
anumite state membre pentru toate proiectele energetice;

22. invită autoritățile publice fără întârziere să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară comercială în Europa;

Opinia publică și cele mai bune practici

Atitudinile publice

23. este conștient că atitudinile publice privind dezvoltarea gazelor de șist variază în rândul 
statelor membre; solicită o mai bună informare a publicului cu privire la operațiunile 
legate de gazele de șist și susține crearea de portaluri care să ofere acces la o gamă largă
de informații publice privind operațiunile legate de gazele de șist; îndeamnă societățile 
care extrag gaze de șist din UE să furnizeze, înainte de foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică a substanțelor chimice pe care intenționează să 
le utilizeze pentru fracturarea hidraulică;

24. ia notă de faptul că este deosebit de important ca operatorii de gaze de șist din UE să se 
implice și să construiască relații solide cu comunitățile locale în toate etapele operațiunilor
acestora, dat fiind faptul că UE are o densitate a populației mai mare decât SUA, iar 
proprietarii de terenuri din Europa nu dețin resurse subterane și, prin urmare, nu 
beneficiază de pe urma extracției ca în SUA; invită societățile de gaze de șist să se asigure 
că comunitățile locale obțin beneficii de pe urma dezvoltării gazelor de șist;

25. recunoaște că ar trebui să se pună accent pe un dialog transparent și deschis cu societatea 
civilă, pe baza dovezilor științifice disponibile; reamintește că bugetul UE pentru 2012 
include credit bugetar destinat finanțării de proiecte-pilot și de alte activități de susținere 
în vederea încurajării unui astfel de dialog; consideră că acest aspect ar trebui organizat 
într-un mod neutru și în strânsă colaborare cu statele membre, inclusiv autoritățile 
naționale, comunitățile locale, publicul larg, întreprinderile și ONG-urile;

Cele mai bune practici

26. subliniază importanța aplicării celor mai bune tehnologii disponibile și a celor mai bune 
practici operaționale pentru producția de gaze de șist și a îmbunătățirii continue a 
tehnologiilor și practicilor;

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea unor tehnologii și practici mai bune, bazate pe 
reglementări solide, operatorii și industriile serviciilor nu numai că vor îmbunătăți 
acceptarea din partea publicului a proiectelor privind gazele de șist, dar vor obține și 
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oportunități de afaceri și vor îmbunătăți oportunitățile de export, având în vedere 
provocările mondiale legate de mediu generate de explorarea gazelor neconvenționale;

28. subliniază nevoia de standarde de siguranță minime și de inspecții în etapele critice din 
punct de vedere al siguranței ale construcției de puțuri și ale fracturării hidraulice; 
subliniază în special faptul că operatorii ar trebui să diminueze arderile și ventilarea și ar 
trebui, în cazurile în care este posibil, să recupereze gazele;

29. subliniază importanța recuperării și refacerii de către operatori a terenurilor utilizate și a 
realizării unei monitorizări postoperaționale la finalizarea activităților acestora;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune practici și de informații între UE și SUA; în special, 
încurajează înfrățirea orașelor și municipalităților europene și din SUA care au descoperit 
gaze de șist; subliniază importanța transferului de cunoștințe privind dezvoltarea gazelor 
de șist dinspre industrie înspre comunitățile locale;

31. invită Comisia și statele membre să promoveze și să sprijine proiectele-pilot din UE care 
nu afectează mediul pentru exploatarea unor surse de energie interne neconvenționale;

32. reamintește că principiul „poluatorul plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de gazele de 
șist și că societățile ar fi responsabile pentru orice daună pe care ar provoca-o; 

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.


