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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja

(2011/2309(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), särskilt 
artikel 194,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om en ny energistrategi för 
Europa 2011–20201,

– med beaktande av sin resolution av den 29 september 2011 om att utarbeta en gemensam 
ståndpunkt inom EU inför Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 
om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt 
undersökning och utvinning av kolväten,3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 
20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av 
rådets direktiv 2004/67/EG4,

– med beaktande av den EU-lagstiftning på miljöområdet som är relevant för utvinningen av 
skiffergas, däribland: Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt5, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan6, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från 
utvinningsindustrin7, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område8, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach)9, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om 
utsläppande av biocidprodukter på marknaden10, Rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen 
ingår11, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att 
förebygga och avhjälpa miljöskador12, och Europaparlamentets och rådets direktiv 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
4 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1.
5 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
7 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.
8 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
10 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
11 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
12 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
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2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar1,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 4 februari 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande om färdplanen för energi 20502,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av 
beslut nr 1364/2006/EG3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2012).

Energiaspekter

Potentiella tillgångar

1. Europaparlamentet noterar att det har gjorts flera olika uppskattningar av 
skiffergastillgångarna i Europa, bl.a. av US Energy Information Administration. 
Parlamentet inser att, även om dessa uppskattningar till sin karaktär är mycket oprecisa, 
visar de att det finns stora inhemska energitillgångar. Parlamentet noterar att de flesta av 
Europas skifferoljetillgångar är koncentrerade till Estland och att man i Europa ännu inte 
har utnyttjat andra källor av icke-konventionell olja i någon större omfattning

2. Europaparlamentet anser att beslutsfattarna skulle ha nytta av mer exakta uppgifter för att 
kunna göra väl underbyggda val och håller därför med Europeiska rådet om att Europas 
potential för hållbar utvinning och användning av skiffergas- och skifferoljetillgångar bör 
bedömas och kartläggas. Parlamentet välkomnar de bedömningar som har gjorts av 
medlemsstaterna och uppmuntrar dem att fortsätta detta arbete och ber kommissionen att 
hjälpa till att fastställa nivåerna av tillgängliga skiffergastillgångar i EU genom att samla 
resultat från medlemsstaternas bedömningar och tillgängliga resultat från 
prospekteringsprojekt i syfte att analysera och bedöma den inhemska 
skiffergasproduktionens ekonomiska och miljömässiga genomförbarhet.

Energimarknader

3. Europaparlamentet påpekar att uppsvinget för skiffergas i Förenta staterna har haft en 
betydande påverkan på naturgasmarknadens dynamik och på priserna, särskilt eftersom
flytande naturgas som var avsedd för den amerikanska marknaden har kunnat säljas på 
andra håll.

                                               
1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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4. Europaparlamentet noterar att allteftersom gasmarknaden globalaliseras och 
sammanlänkas kommer utvinningen av skiffergas att öka den globala konkurrensen 
mellan gasleverantörer och således fortsätta att i hög grad påverka priserna. Parlamentet 
påpekar att skiffergas kommer att bidra till att stärka kundernas ställning gentemot 
gasleverantörerna och bör därför leda till lägre priser.

5. Inför utvecklingen på gasmarknaden och ökningen av knutpunktsbaserad prissättning i 
Europa uppmanar Europaparlamentet kommissionen att vid nästa sammanträde för 
Energirådet EU–Förenta staterna ta upp de potentiella effekterna av den världsomfattande 
skiffergasutvinningen på LNG-marknaden och upphävandet av eventuella begränsningar 
för den globala LNG-handeln.

6. Europaparlamentet konstaterar att konsumtionen av naturgas ökar. Parlamentet ser därför 
den mycket viktiga roll som skiffergasproduktionen har i världen för att säkra 
energiförsörjningen och en diversifierad energianvändning på lång sikt, även i Europa. 
Parlamentet är medvetet om att inhemsk produktion av skiffergas kommer att bidra till 
försörjningstryggheten, med tanke på medlemsstaternas beroende av gasimport från 
tredjeländer. Parlamentet betonar dock att det är nödvändigt att anta andra åtgärder och 
strategier för att säkra försörjningen, t.ex. förbättring av energieffektiviteten, tillräckligt 
många anläggningar för lagring av gas, diversifiering av gasleverans- och
transiteringsvägar och ingående av pålitliga partnerskap med leverantörs-, transiterings-
och konsumentländer.

7. Europaparlamentet betonar att en fullt fungerande, sammanlänkad och integrerad inhemsk 
energimarknad i EU också är nödvändig, bl.a. för att fullt ut utnyttja eventuell 
skiffergasproduktion i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
aktivt sträva mot detta mål, särskilt genom att säkra en friktionsfri övergång till kraven i 
EU:s tredje energipaket i syfte att harmonisera de europeiska marknaderna senast 2014.

Övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp

8. Europaparlamentet anser att utvinningen av skiffergas i EU kommer att hjälpa till att 
uppnå EU:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent senast 2050 
i jämförelse med nivåerna 1990, vilket är grunden för färdplanen för energi 2050.

9. Europaparlamentet håller med kommissionen om att gas kommer att bli nödvändig vid 
omvandlingen av energisystemen, vilket nämns i färdplanen ovan, eftersom den utgör ett 
snabbt och kostnadseffektivt sätt att minska beroendet av andra, smutsigare fossila 
bränslen, och därigenom minskar utsläppen av växthusgaser. Parlamentet anser att 
skiffergas, som ett ”överbryggande bränsle”, spelar en mycket viktig roll i sammanhanget, 
särskilt i de medlemsstater som använder stora mängder kol i kraftproduktionen.

10. Europaparlamentet konstaterar också att vissa former av förnybar energi, t.ex. vindkraft, 
inte är konstanta och behöver stöd från pålitliga och flexibla energikällor. Parlamentet 
anser att naturgas, däribland skiffergas, kan tjäna detta syfte. Parlamentet inser dock att 
gasen, utan avskiljning och lagring av koldioxid, på lång sikt kan begränsas till en sådan 
stödjande och balanserande roll.
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11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i linje med EU:s färdplan för energi 
2050, utvärdera konsekvenserna av och möjligheterna för okonventionell gas i EU och 
samtidigt erkänna ett omfattningen av användningen av okonventionell gas i EU i 
slutändan kommer att bestämmas av marknaden.

Industriella och ekonomiska aspekter av okonventionell olja och gas

Industriell miljö

12. Europaparlamentet erinrar om att den dramatiska ökningen av skiffergasproduktion i 
Förenta staterna har stötts av en etablerad industriell miljö, däribland tillräckligt många
riggar, nödvändig arbetskraft och en erfaren och välutrustad tjänsteindustri. Parlamentet 
noterar att det i EU kommer att ta tid för den nödvändiga tjänstesektorn att bygga upp 
tillräcklig kapacitet och för företagen att förvärva den nödvändiga utrustningen och 
erfarenheten för att stödja en stor skiffergasproduktion, vilket också troligtvis kommer att 
bidra till högre kostnader på kort sikt. Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan relevanta 
företag i EU och Förenta staterna, i syfte att minska kostnaderna. Parlamentet menar att 
förväntningarna om utvecklingstakten för skiffergasutvinningen i EU bör vara realistiska.

13. Europaparlamentet uppmanar enträget de medlemsstater som är intresserade av att 
utveckla skiffergas att införa den nödvändiga kompetens som krävs i sina konventionella 
utbildningssystem i syfte att utveckla en arbetsstyrka med den kompetens som krävs.

14. Europaparlamentet understryker betydelsen av att stödja utvecklingen av 
skiffergasindustrin genom att inrätta den nödvändiga infrastrukturen, i synnerhet vad 
gäller rörledningar och vägar.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera eventuella ekonomiska vinster 
med skiffergas, inbegripet sysselsättningsmöjligheter.

16. Europaparlamentet konstaterar att EU:s energi- och klimatpolitik måste erkänna och ta itu 
med eventuella investeringshinder för skiffergasutvinningen i EU.

17. Europaparlamentet efterlyser ytterligare forskning om och utveckling av verktyg och 
teknik, däribland avskiljning och lagring av koldioxid, för att stödja och stärka en hållbar 
och säker utvinning av okonventionell gas.

Tillståndssystemet

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de upprättar de nödvändiga 
administrativa resurser och övervakningsresurser som krävs för att kunna utveckla 
skiffergasverksamheten.

19. Europaparlamentet noterar att det rådande licensieringsförfarandet för skiffergasutvinning 
regleras genom den allmänna lagstiftningen om gruvdrift eller kolväte. Parlamentet anser 
att regelverket i EU för tidig utvinning är adekvat.

20. Europaparlamentet betonar betydelsen av att allmänheten deltar i samråd fullt ut, särskilt i 
samband med införandet av en ny strategi för gasutvinning. Parlamentet påpekar att det i 
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vissa medlemsstater inte finns något samråd med allmänheten i samband med 
tillståndsfasen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvärdera sin lagstiftning för 
att se om lämplig hänsyn tas till denna aspekt.

21. Europaparlamentet anser att de medlemsstater som sätter igång med skiffergasprojekt bör 
anta en enda strategi när det gäller tillstånd och licenser och kontroll av att
miljölagstiftningen följs, vilket i vissa medlemsstater är praxis för alla energiprojekt.

22. Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att utan dröjsmål kontrollera 
och vid behov förbättra regelverken i syfte att säkerställa deras lämplighet för 
skiffergasprojekt, särskilt när det gäller att förbereda för en möjlig framtida kommersiell 
produktion i Europa.

Den allmänna opinionen och bästa praxis

Allmänhetens inställning

23. Europaparlamentet känner mycket väl till att allmänhetens inställning till 
skiffergasutvinning varierar mellan medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser bättre 
information till allmänheten om skiffergasverksamhet och stöder ett upprättande av 
portaler som ger tillgång till omfattande offentlig information om skiffergasverksamhet. 
Parlamentet uppmanar enträget de företag som utvinner skiffergas i EU att innan 
borrningen tillhandahålla fullständig information om sin verksamhet, inbegripet 
offentliggörande av de kemikalier som man avser att använda vid hydraulisk 
sprickbildning.

24. Europaparlamentet noterar att det är särskilt viktigt för skiffergasföretag i EU att verka för 
och skapa långtgående relationer med lokalbefolkningen i alla stadier av verksamheten, 
med tanke på att befolkningstätheten är högre i EU än i Förenta staterna och att 
markägarna i EU inte äger underjordiska naturtillgångar och därmed inte direkt gynnas av 
utvinningen på samma sätt som i Förenta staterna. Parlamentet uppmanar 
skiffergasföretagen att se till att lokalbefolkningen gynnas av skiffergasutvinningen.

25. Europaparlamentet inser att man bör betona en öppen dialog med det civila samhället, 
grundad på det vetenskapliga material som finns tillgängligt. Parlamentet erinrar om att 
det i budgeten för 2012 finns ett anslag som är avsett för att finansiera pilotprojekt och 
annan stödverksamhet i syfte att främja en sådan dialog. Parlamentet finner att detta bör 
organiseras på ett neutralt sätt och i nära samarbete med medlemsstaterna, inbegripet 
nationella myndigheter, lokala samhällen, allmänheten, företag och icke-statliga 
organisationer.

Bästa praxis

26. Europaparlamentet betonar vikten av att använda bästa tillgängliga teknik och bästa 
operativa metoder vid skiffergasproduktion och att ständigt förbättra tekniken och 
metoderna.

27. Europaparlamentet betonar att operatörer och tjänsteindustrin, genom att utveckla bättre 
teknik och metoder grundade på pålitlig lagstiftning, inte bara kommer att förbättra 
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möjligheterna för att allmänheten ska godta skiffergasprojekt, utan även kommer att få 
affärsmöjligheter och tillfälle att förbättra exportmöjligheterna, med hänsyn till de 
världsomspännande miljöutmaningarna i samband med utvinning av okonventionell gas.

28. Europaparlamentet understryker behovet av minimisäkerhetsstandarder och inspektioner 
vid säkerhetskritiska stadier i samband med brunnskonstruktion och hydraulisk 
sprickbildning. Parlamentet betonar särskilt att operatörerna bör begränsa 
efterförbränningen och utsläppen av ångor och bör, då detta är möjligt, återvinna gas.

29. Europaparlamentet understryker betydelsen av att operatörer återvinner och återställer den 
använda marken och genomför övervakning i efterhand i samband med att de avslutar sin 
verksamhet.

30. Europaparlamentet uppmanar till att det ska ske ett utbyte av bästa metoder och 
information mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet uppmuntrar särskilt till ett 
samarbete mellan europeiska och amerikanska städer och kommuner som har upptäckt 
skiffergas. Parlamentet betonar betydelsen av kunskapsöverföring om skiffergasutvinning 
från industrin till lokala samhällen.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja 
miljövänliga pilotprojekt i EU för utvinning av okonventionella inhemska energikällor.

32. Europaparlamentet erinrar om att principen om att förorenaren betalar är tillämplig vid 
skiffergasverksamhet och att företagen är ansvariga för alla skador de eventuellt orsakar.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.


