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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o priemyselných, energetických a ostatných aspektoch bridlicového plynu a ropy

(2011/2309(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 194,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 s názvom Na ceste k novej 
energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 20201,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2011 o vypracovaní spoločnej pozície EÚ 
pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 
(Rio+20)2,

- so zreteľom na smernicu 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 
o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov3,

- so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 o opatreniach 
na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES4,

- so zreteľom na právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, týkajúce sa ťažby 
bridlicového plynu vrátane: smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie5; smernice 
2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie6; 
smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu7; smernice 
2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva8; nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok9; smernice 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na 
trh10; smernice 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou 
nebezpečných látok11; smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. 
apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd12; a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.
4 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.
5 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
7 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.
8 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
10 Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.
11 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.
12 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
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januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia1,

- so zreteľom na závery Európskej rady zo 4. februára 2011,

- so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán postupu v energetike do roku 20502,

- so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES3,

- so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2012),

Energetické aspekty

Potenciálne zdroje

1. konštatuje, že sa vykonali rôzne odhady zdrojov bridlicového plynu v Európe vrátane 
odhadu, ktorý vykonal Úrad USA pre energetické informácie; uznáva, že aj keď sú 
uvedené odhady vzhľadom na svoju povahu nepresné, poukazujú na existenciu veľkého 
domáceho zdroja energie; konštatuje, že väčšina európskych rezerv bridlicovej ropy sa 
nachádza v Estónsku a že sa vo väčšom rozsahu preskúmajú ostatné nekonvenčné zdroje 
ropy v Európe;

2. domnieva sa, že presnejšie údaje by boli pre politikov užitočné, pretože by im umožnili 
informovane rozhodovať; súhlasí preto s Európskou radou, že je potrebné posúdiť 
a zaznamenať potenciál Európy pre trvalo udržateľnú ťažbu a využívanie zdrojov 
bridlicového plynu a bridlicovej ropy; víta hodnotenia, ktoré vykonali členské štáty, 
a nabáda ich, aby pokračovali v tejto práci, a žiada Komisiu, aby prispela k určeniu 
úrovne dostupných rezerv bridlicového plynu v Únii prostredníctvom zhromaždenia 
výsledkov hodnotení členských štátov a dostupných výsledkov prieskumných projektov 
s cieľom analyzovať a posúdiť hospodársku a environmentálnu životaschopnosť výroby 
bridlicového plynu;

Trhy s energiou

3. zdôrazňuje, že konjunktúra v oblasti bridlicového plynu v USA má významný vplyv na 
dynamiku trhu so zemným plynom a na ceny, najmä vzhľadom na to, že spôsobila 
presmerovanie skvapalneného zemného plynu určeného pre americký trh na iné trhy;

4. konštatuje, že keďže trh s plynom je čoraz globálnejší a prepojenejší, ťažba bridlicového 
plynu zvýši hospodársku súťaž medzi globálnymi trhmi s plynom a naďalej bude mať 
veľký vplyv na ceny; zdôrazňuje, že bridlicový plyn prispeje k posilneniu postavenia 
zákazníkov voči dodávateľom plynu a preto by mal spôsobiť zníženie cien;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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5. vyzýva Komisiu, aby sa vzhľadom na vývoj trhu a rast oceňovania dodávok plynu 
v Európe na základe plynárenských uzlov zaoberala na nasledujúcom zasadnutí Rady pre 
energetiku EÚ – USA prípadným vplyvom celosvetovej ťažby bridlicového plynu na trh 
so skvapalneným zemným plynom a odstránením možných obmedzení globálneho 
obchodovania so skvapalneným zemným plynom;

6. konštatuje, že spotreba zemného plynu sa zvyšuje; uznáva preto rozhodujúcu úlohu 
celosvetovej výroby bridlicového plynu pri zabezpečení dlhodobej energetickej 
bezpečnosti a rozmanitosti takisto v Európe; uvedomuje si, že domáca výroba 
bridlicového plynu prispeje k bezpečnosti dodávok vzhľadom na závislosť členských 
štátov od dovozu zemného plynu z tretích krajín; zdôrazňuje však, že je veľmi dôležité 
prijať ďalšie opatrenia a politiky na zaistenie bezpečnosti dodávok, ako napríklad 
zlepšenie energetickej účinnosti, zabezpečenie dostatočných zásobníkov plynu, 
diverzifikácia dodávok plynu a tranzitných trás a vytvorenie spoľahlivých partnerstiev 
s dodávateľskými, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami;

7. zdôrazňuje, že dôležitý je tiež úplne funkčný, vzájomne prepojený a integrovaný vnútorný 
trh EÚ s energiou takisto v záujme úplného využitia všetkých výhod výroby bridlicového 
plynu v EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa energicky usilovali o dosiahnutie 
tohto cieľa najmä prostredníctvom zabezpečenia plynulého prechodu k požiadavkám 
tretieho energetického balíka EÚ s cieľom zjednotiť európske trhy do roku 2014;

Prechod k hospodárstvu bez emisií uhlíka

8. domnieva sa, že ťažba bridlicového plynu v EÚ prispeje k dosiahnutiu cieľa EÚ 
zameraného na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95 % 
v porovnaní s úrovňami v roku 1990, ktoré je základom Plánu postupu v energetike do 
roku 2050;

9. súhlasí s názorom Komisie, že plyn bude rozhodujúci pri transformácii energetického 
systému, ako sa uvádza v pláne postupu, pretože predstavuje rýchly a hospodárny spôsob 
zníženia závislosti od ostatných menej čistých fosílnych palív, a na základe toho sa znížia 
emisie skleníkových plynov; domnieva sa, že bridlicový plyn by v tejto súvislosti mohol 
ako „premosťujúce palivo“ hrať rozhodujúcu úlohu najmä v tých členských štátoch, ktoré 
pri výrobe elektrickej energie používajú veľké množstvá uhlia;

10. poznamenáva takisto, že niektoré formy obnoviteľnej energie – napríklad veterná energia 
– nie sú trvalé a je potrebné podporiť ich spoľahlivým a pružným zdrojom energie; 
vyjadruje názor, že zemný plyn – vrátane bridlicového plynu – by sa mohol použiť na 
tento účel; uznáva však, že bez zachytávania a skladovania uhlíka sa môže úloha plynu 
z dlhodobého hľadiska obmedziť na takúto podporu a vyrovnávanie;

11. vyzýva Komisiu, aby v súlade so stratégiou Plánu postupu v energetike do roku 2050 
posúdila vplyv a výhľady nekonvenčných zdrojov plynu v EÚ, pričom uznáva, že 
o rozsahu používania nekonvenčných zdrojov plynu v EÚ rozhodne nakoniec trh;

Priemyselné a hospodárske aspekty nekonvenčných zdrojov ropy a plynu

Priemyselné prostredie
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12. pripomína, že značné zvýšenie výroby bridlicového plynu v USA je podporené tradičným 
priemyselným prostredím vrátane dostatočného počtu vrtných súprav, nevyhnutnej 
pracovnej sily a skúseného a dobre vybaveného odvetvia služieb; konštatuje, že bude 
potrebný čas, kým nevyhnutné odvetvie služieb vytvorí primeranú kapacitu a spoločnosti 
získajú nevyhnutné vybavenie a skúsenosti na podporu výroby bridlicového plynu na 
vysokej úrovni, čo z krátkodobého hľadiska takisto pravdepodobne prispeje k vyšším 
nákladom; podporuje spoluprácu medzi príslušnými spoločnosťami v EÚ a USA s cieľom 
znížiť náklady; domnieva sa, že predpoklady týkajúce sa tempa ťažby bridlicového plynu 
v EÚ sú reálne;

13. nalieha na členské štáty, ktoré majú záujem o ťažbu bridlicového plynu, aby do svojich 
systémov bežného vzdelávania a odbornej prípravy zaviedli nevyhnutné kvalifikácie 
s cieľom pripraviť potrebnú kvalifikovanú pracovnú silu;

14. zdôrazňuje význam podpory rozvoja odvetvia bridlicového plynu prostredníctvom 
vytvorenia potrebnej infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o potrubie a cestnú komunikáciu;

15. vyzýva Komisiu, aby posúdila možný hospodársky prínos bridlicového plynu vrátane 
pracovných príležitostí;

16. konštatuje, že politika EÚ v oblasti energetiky a klímy musí uznať a riešiť prípadné 
investičné prekážky ťažby bridlicového plynu v EÚ;

17. požaduje ďalší výskum a vývoj nástrojov a technológií vrátane technológií na 
zachytávanie a skladovanie uhlíka s cieľom podporiť a zlepšiť trvalo udržateľnú 
a bezpečnú ťažbu nekonvenčného plynu;

Rámec pre udeľovanie licencií

18. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zavedenie nevyhnutných administratívnych 
a monitorovacích zdrojov na rozvoj činností súvisiacich s bridlicovým plynom;

19. konštatuje, že súčasný postup udeľovania licencií na prieskum nálezísk bridlicového 
plynu upravujú všeobecné právne predpisy v oblasti ťažobných činností alebo produkcie 
uhľovodíkov; vyjadruje názor, že v EÚ je vhodný regulačný rámec pre včasný prieskum;

20. zdôrazňuje význam úplnej konzultácie s verejnosťou najmä v súvislosti so zavedením 
nového prístupu v oblasti prieskumu nálezísk plynu; poukazuje na skutočnosť, že 
v niektorých členských štátoch chýbajú verejné konzultácie vo fáze udeľovania povolení; 
vyzýva členské štáty, aby posúdili svoje právne predpisy s cieľom zistiť, či primerane 
zohľadňujú uvedený aspekt;

21. vyjadruje názor, že členské štáty, ktoré realizujú projekty zamerané na bridlicový plyn, by 
mali v súvislosti s udeľovaním povolení a licencií a preskúmaním dodržiavania nariadení 
v oblasti životného prostredia prijať koncepciu jednotného kontaktného miesta, čo je 
bežná prax v niektorých členských štátoch v súvislosti so všetkými projektmi v oblasti 
energií;

22. vyzýva verejné orgány, aby bezodkladne kontrolovali a, ak je to nevyhnutné, zlepšili 



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

SK

regulačné rámce s cieľom zabezpečiť ich primeranosť pre projekty zamerané na 
bridlicový plyn, najmä v záujme zabezpečenia pripravenosti pre budúcu možnú komerčnú 
výrobu v Európe;

Verejná mienka a osvedčené postupy

Postoje verejnosti

23. uvedomuje si, že postoje verejnosti k ťažbe bridlicového plynu sú v členských štátoch 
odlišné; vyzýva na lepšie informovanie verejnosti v súvislosti s použitím bridlicového 
plynu a podporuje vytvorenie portálov poskytujúcich prístup k širokému rozsahu 
verejných informácií o použití bridlicového plynu; nalieha na spoločnosti, ktoré ťažia 
bridlicový plyn v EÚ, aby pred vykonaním vrtu poskytli úplné informácie o svojich 
činnostiach vrátane uverejnenia chemických látok, ktoré plánujú použiť pri hydraulickom 
štiepení;

24. konštatuje, že pre európskych prevádzkovateľov v oblasti bridlicového plynu je 
mimoriadne dôležité zapojiť sa a budovať pevné partnerstvá s miestnymi spoločenstvami 
v každej fáze svojej prevádzky vzhľadom na skutočnosť, že EÚ má väčšiu hustotu 
obyvateľstva ako USA a vlastníci pôdy v Európe nevlastnia podzemné zdroje, a teda 
nemajú priame výhody z ťažby ako v USA; vyzýva spoločnosti vykonávajúce činnosti 
v oblasti bridlicového plynu, aby zabezpečili, aby miestne spoločenstvá využívali výhody 
z ťažby bridlicového plynu;

25. uznáva, že je potrebné klásť dôraz na transparentný a otvorený dialóg s občianskou 
spoločnosťou, založený na dostupných vedeckých dôkazoch; pripomína, že rozpočet EÚ 
na rok 2012 obsahuje rozpočtové prostriedky na financovanie pilotných projektov 
a ostatných podporných činností s cieľom podporiť uvedený dialóg; domnieva sa, že 
organizácia tejto udalosti by sa mala uskutočniť na neutrálnom základe a v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi vrátane vnútroštátnych orgánov, miestnych spoločenstiev, 
širokej verejnosti, podnikov a MVO;

Najlepšie postupy

26. zdôrazňuje význam používania najlepších dostupných technológií a prevádzkových 
postupov pri výrobe bridlicového plynu a stáleho zlepšovania technológií a postupov;

27. zdôrazňuje, že prostredníctvom vytvorenia lepších technológií a postupov založených na 
pevných nariadeniach prevádzkovatelia a odvetvie služieb nielen zlepšia prijatie projektov 
zameraných na bridlicový plyn medzi verejnosťou, ale tiež získajú obchodné príležitosti 
a zlepšia možnosti vývozu vzhľadom na celosvetové environmentálne výzvy súvisiace 
s prieskumom nekonvenčných zdrojov plynu;

28. zdôrazňuje nevyhnutnosť minimálnych bezpečnostných noriem a kontrol v tých fázach 
budovania vrtu a hydraulického štiepenia, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti rozhodujúce; 
zdôrazňuje najmä, že prevádzkovatelia by mali obmedziť spaľovanie a odplyňovanie 
a mali by, pokiaľ je to možné, zhodnotiť plyn;

29. zdôrazňuje význam prevádzkovateľov, ktorí pri ukončení svojich činností rekultivujú 
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a obnovujú použitú pôdu, a vykonávajú monitorovanie;

30. naliehavo požaduje výmenu najlepších postupov a informácií medzi EÚ a USA; 
predovšetkým podporuje partnerstvá medzi európskymi a americkými mestami a obcami, 
ktoré objavili bridlicový plyn; zdôrazňuje význam prenosu poznatkov o ťažbe 
bridlicového plynu z odvetvia do miestnych spoločenstiev;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali a podporovali pilotné projekty v EÚ 
rešpektujúce životné prostredie, ktoré sa týkajú využívania nekonvenčných domácich 
zdrojov energie;

32. pripomína, že na používanie bridlicového plynu sa bude uplatňovať zásada znečisťovateľ 
platí a že spoločnosti budú zodpovedné za všetky škody, ktoré spôsobia;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam členských 
štátov.


