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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o industrijskih, energetskih in drugih vidikih v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca

(2011/2309(INI))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 194 Pogodbe,

- ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 z naslovom „Na poti k novi 
energetski strategiji za Evropo 2011–2020“1,

- ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2011 o oblikovanju skupnega stališča 
EU pred konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20)2,

- ob upoštevanju Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 
o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov3,

- ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi 
Direktive Sveta 2004/67/ES4,

- ob upoštevanju okoljske zakonodaje EU v zvezi s pridobivanjem plina iz skrilavca, 
vključno z: Direktivo Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje5; Direktivo 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje6; Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z odpadki iz rudarskih 
in drugih ekstraktivnih dejavnosti7; Direktivo 2000/60 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike8; Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta 
in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij9; Direktivo 98/8/ES 
o dajanju biocidnih pripravkov v promet10; Direktivo Sveta 96/82/ES o obvladovanju 
nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi11; Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode12; in Direktivo 2008/1/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

                                               
1 P7_TA(2010)0441
2 P7_TA(2011)0430
3 UL L 164, 30.6.1994, str. 3.
4 UL L 295, 12.11.2010, str. 1
5 UL L 175, 5.7.1985, str. 40
6 UL L 197, 21.7.2001, str. 30
7 UL L 102, 11.4.2006, str. 15
8 UL L 327, 22.12.2000, str. 1
9 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
10 UL L 123, 24.4.1998, str. 1.
11 UL L 10, 14.1.1997, str. 13.
12 UL L 143, 30.4.2004, str. 56.
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onesnaževanja1,

- ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 4. februarja 2011,

- ob upoštevanju sporočila Komisije o časovnem načrtu za energetiko do leta 20502,

- ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah 
za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES3,

- ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

- ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

Energetski vidiki

Morebitni viri

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi jo je 
opravila tudi ameriška uprava za energetske informacije (US Energy Information 
Administration); se zaveda, da te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na obstoj obsežnega 
domačega vira energije; ugotavlja, da je večina evropskih zalog naftnega skrilavca zbranih 
v Estoniji in da je treba druge nekonvencionalne naftne vire v Evropi šele raziskati v 
večjem obsegu;

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v pomoč natančnejši podatki, ki bi jim omogočali 
odločanje na podlagi informaciji; se zato strinja z Evropskim svetom, da je treba oceniti 
evropske možnosti za trajnostno pridobivanje in uporabo plina iz skrilavca in virov 
naftnega skrilavca ter jih kartirati; pozdravlja ocene držav članic in jih spodbuja, naj 
nadaljujejo z delom, ter poziva Komisijo, naj z zbiranjem rezultatov ocen držav članic in 
rezultatov, ki so na voljo iz raziskovalnih projektov, pomaga pri določanju razpoložljivih 
zalog plina iz skrilavca v Uniji, da bi analizirali in ocenili gospodarsko upravičenost in 
okoljsko izvedljivost domače proizvodnje plina iz skrilavca;

Energetski trgi

3. opozarja, da je razmah proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA močno vplival na dogajanje 
na trgu z zemeljskim plinom in na cene, predvsem pa je povzročil preusmeritev 
utekočinjenega zemeljskega plina, namenjenega na ameriški trg, drugam;

4. ugotavlja, da bo ob vse bolj globaliziranem in povezanem trgu s plinom razvoj plina iz 
skrilavca povečal svetovno konkurenco med različnimi viri plina in bo zato še naprej 
pomembno vplival na cene; poudarja, da bo plin iz skrilavca pomagal okrepiti položaj 
odjemalcev v odnosu do dobaviteljev plina in bi moral povzročiti padanje cen;

5. poziva Komisijo, naj zaradi razvoja trga s plinom in rasti cen na plinskih vozliščih v 
                                               
1 UL L 24, 29.1.2008, str. 8.
2 COM(2011) 0885.
3 COM(2011)0658.
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Evropi na naslednjem srečanju energetskega sveta EU-ZDA obravnava morebiten vpliv 
svetovnega razvoja plina iz skrilavca na trg z utekočinjenim zemeljskim plinom in 
odpravo morebitnih omejitev globalnega trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega plina povečuje; se zato zaveda izjemno pomembne 
vloge svetovne proizvodnje plina iz skrilavca pri zagotavljanju dolgoročne zanesljivosti in 
raznolikosti oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, na 
primer izboljšati energetsko učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih zmogljivosti za 
plin, diverzificirati oskrbo s plinom in tranzitne poti ter razvijati zanesljiva partnerstva z 
državami dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z državami potrošnicami;

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v celoti delujoč, medsebojno povezan in integriran 
notranji energetski trg EU, da bi med drugim lahko v celoti izkoristili morebitno 
proizvodnjo plina iz skrilavca v EU; poziva Komisijo in države članice, naj si zavzeto 
prizadevajo za uresničitev tega cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten prehod na zahteve 
tretjega energetskega svežnja EU in uskladijo evropske trge do leta 2014;

Prehod na dekarbonizirano gospodarstvo

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 2050 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na katerem 
temelji energetski načrt za leto 2050;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin ključno vlogo pri spreminjanju energetskega sistema, 
kot je navedeno v zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter in stroškovno učinkovit 
način zmanjšanja odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz skrilavca lahko pomembno 
prehodno gorivo, predvsem v tistih državah članicah, ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga;

10. opozarja tudi, da nekatere oblike energije iz obnovljivih virov – na primer vetrna energija 
– niso stalne in je zato treba zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv rezervni vir energije; 
meni, da bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz skrilavca – lahko uporabljal za ta 
namen; se zaveda, da bi lahko bil plin brez zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno in izravnalno vlogo;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s strategijo za energetski načrt za leto 2050 oceni učinek in 
možnosti uporabe nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa se zaveda, da bo obseg 
uporabe nekonvencionalnega plina v EU v končni fazi določil trg;

Panožni in gospodarski vidiki nekonvencionalne nafte in plina

Razmere v panogi

12. opozarja, da je občutno povečanje proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo podporo v 
ustaljenih razmerah v panogi, kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, potrebno delovno silo 
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ter izkušen in dobro opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da bo v EU potreben čas, da bo 
ustrezen storitveni sektor razvil primerne zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno proizvodnjo plina iz skrilavca, kar bo verjetno 
prispevalo h kratkoročno višjim stroškom; spodbuja sodelovanje med ustreznimi podjetji 
iz EU in ZDA, da bi zmanjšala stroške; meni, da morajo biti pričakovanja glede hitrosti 
razvoja plina iz skrilavca v EU realna;

13. poziva države članice, ki se zanimajo za razvoj plina iz skrilavca, naj v redni sistem 
izobraževanja in usposabljanja uvedejo zahtevane spretnosti in tako usposobijo potrebno 
delovno silo;

14. poudarja, kako pomembno je podpirati razvoj sektorja plina iz skrilavca z vzpostavljanjem 
potrebne infrastrukture, predvsem plinovodov in cest;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne gospodarske koristi plina iz skrilavca, vključno z 
zaposlitvenimi priložnostmi;

16. ugotavlja, da morata energetska in podnebna politika EU ugotoviti morebitne ovire pri 
vlaganju v razvoj plina iz skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in razvoju orodij in tehnologij, vključno z zajemanjem 
in shranjevanjem ogljikovega dioksida, da se podpira in krepi trajnosten in varen razvoj 
nekonvencionalnega plina;

Okvir za izdajanje dovoljenj

18. poziva države članice, naj zagotovijo potrebne upravne vire in vire za spremljanje razvoja 
dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje dovoljenja za raziskovanje plina iz skrilavca ureja 
splošna zakonodaja o rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je regulativni okvir EU za 
zgodnjo fazo raziskovanja ustrezen;

20. poudarja pomen celostnega posvetovanja z javnostjo, predvsem v okviru uvajanja novega 
pristopa k raziskovanju plina; poudarja, da se določene države članice v odobritveni fazi 
ne posvetujejo z javnostjo; poziva države članice, naj ocenijo svoje zakonodaje in 
ugotovijo, ali je ta vidik ustrezno upoštevan;

21. meni, da morajo tiste države članice, ki se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz skrilavca, 
uporabljati pristop „vse na enem mestu“ za odobritve in izdaje dovoljenj ter za 
upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, kar je v nekaterih državah članicah stalna praksa 
za vse energetske projekte;

22. poziva javne organe, naj nemudoma preučijo in po potrebi izboljšajo regulativne okvire, 
da bodo primerni za projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v komercialnem obsegu v prihodnosti;

Javno mnenje in najboljše prakse

Stališče javnosti
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23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti glede razvoja plina iz skrilavca v državah članicah 
razlikujejo; poziva k boljšemu obveščanju javnosti glede dejavnosti, povezanih s plinom 
iz skrilavca, in podpira oblikovanje portalov, ki bodo omogočali dostop do obsežnega 
nabora javnih informacij o teh dejavnostih; poziva podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja zagotovijo popolne informacije o svojih dejavnostih, 
vključno z javnim razkritjem kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri hidravličnem 
lomljenju;

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca 
sodelujejo in vzpostavijo trden odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi svojega 
delovanja, ker ima EU večjo gostoto prebivalstva kot ZDA in ker lastniki zemljišč nimajo 
v lasti podzemnih virov in zato nimajo neposrednih koristi od pridobivanja, kot jih imajo v 
ZDA; poziva podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega plina;

25. priznava, da se je treba osredotočiti na pregleden in odprt dialog s civilno družbo, osnovan 
na razpoložljivih znanstvenih dokazih; opozarja, da proračun EU za leto 2012 vključuje 
sredstva, namenjena financiranju pilotnih projektov in drugih podpornih dejavnosti za 
spodbujanje tovrstnega dialoga; meni, da je treba dialog organizirati na nevtralen način in 
v tesnem sodelovanju z državami članicami, vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in nevladnimi organizacijami;

Najboljše prakse

26. poudarja, kako pomembno je uporabljati najboljše razpoložljive tehnologije in najboljše 
operativne prakse proizvodnje plina iz skrilavca ter jih nenehno izboljševati;

27. poudarja, da z razvojem boljših tehnologij in praks, ki bodo temeljile na trdnih predpisih, 
nosilci dejavnosti in storitvene panoge ne bodo le uspešneje prepričali javnosti, da sprejme 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo tudi pridobili poslovne in izboljšali 
izvozne priložnosti glede na okoljske izzive raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu;

28. poudarja, da se morajo izvajati varnostni standardi in inšpekcijski pregledi v vseh 
varnostno kritičnih fazah izdelave vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem poudarja, da 
morajo nosilci dejavnosti zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, kjer je to mogoče, 
znova zajeti plin;

29. poudarja, kako pomembno je, da nosilci dejavnosti uporabljena zemljišča vrnejo v prvotno 
stanje ter po zaključku svojih dejavnosti nadaljujejo s spremljanjem;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in informacij med EU in ZDA; še posebej spodbuja 
medsebojno sodelovanje evropskih in ameriških mest in občin, v katerih so našli plin iz 
skrilavca; poudarja, kako pomemben je prenos znanja o razvoju plina iz skrilavca iz 
panoge v lokalne skupnosti;

31. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo okolju prijazne pilotne 
projekte v EU za izkoriščanje nekonvencionalnih domačih virov energije;
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32. opozarja, da načelo „onesnaževalec plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca in da so podjetja odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo povzročijo;

33. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.


