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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja
(2011/2308(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– 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 kolväten1,

– med beaktande av rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för 
förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som 
utnyttjar borrning2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av 
den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av 
direktiv 2004/35/EG3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av 
den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av 
den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt5,

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet)6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av 
den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
(IPPC-direktivet)7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av 
den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (direktivet 
om miljöansvar)8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (”ramdirektivet om vatten”)9,

                                               
1 EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
2 EGT L 348, 28.11.1992, s. 9.
3 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
5 EUT L 26, 28.1.2012, s. 1.
6 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
8 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
9 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av 
den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006/EG av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning nr 793/93/EEG och kommissionens 
förordning nr 1488/94/EG samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av 
den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden3,

– med beaktande av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår 
(Seveso II-direktivet)4,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2011 om utmaningen att nå en säker 
olje- och gasverksamhet till havs5,

– med beaktande av rapporten om okonventionell gas i Europa av den 8 november 2011, 
som beställts av kommissionens generaldirektorat för energi6,

– med beaktande av följebrevet av den 26 januari 2012 från kommissionens 
generaldirektorat för miljö till Europaparlamentets ledamöter om EU:s tillämpliga 
miljöregelverk för skiffergasprojekt,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en energifärdplan för 2050 
(COM(2011)0885),

– med beaktande av artiklarna 11, 191 och 194 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för rättsliga frågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. De senaste tekniska framstegen har redan gett upphov till en snabbt framväxande 
kommersiell utvinning av okonventionella fossila bränslen i vissa delar av världen, vilket 

                                               
1 EUT L 372, 27.12.2006, s. 12.
2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
3 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
4 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf
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avsevärt ökar energitryggheten, stärker den allmänna ekonomin och ökar sysselsättningen, 
konkurrenskraften och innovativiteten.

B. I energifärdplanen för 2050 konstateras att gas kommer att bli mycket viktigt för 
omvandlingen av energisystemet eftersom det bidrar till att minska utsläppen. 
Kommissionen noterar att skiffergas och andra okonventionella fossila bränslen kommer 
att bli en mycket viktig ny försörjningskälla i och utanför EU.

C. De två viktigaste metoderna för att frigöra potentialen hos okonventionella fossila
bränslen, nämligen horisontell borrning och hydraulisk sprickbildning, har använts i 
årtionden.

D. Viktiga analyser utförs fortfarande och behovet av kompletterande och kontinuerlig 
forskning ökar. Det är av yttersta vikt att tydliga uppgifter samlas in och att tester och 
provtagning genomförs med öppenhet till stöd för en högkvalitativ forskning som kan 
ligga till grund för lämplig reglering.

E. Alla typer av utvinning av fossila bränslen och mineraler medför potentiella miljörisker. 
Det är viktigt att tillämpa en försiktighetsprincip vid all framtida utveckling av resurser i 
Europa, för att minimera miljöriskerna genom kontinuerlig forskning, korrekt hantering, 
reglering och övervakning i alla skeden av prospekterings- och utvinningsprocessen.

Den allmänna ramen – reglering, genomförande, övervakning och samarbete

1. Europaparlamentet betonar att trots att medlemsstaterna har rätt att bestämma om 
utvinningen av sina energiresurser, bör all utveckling av okonventionella fossila bränslen 
ske i fullständig förenlighet med EU:s relevanta miljöskyddslagstiftning.

2. Europaparlamentet anser, med tanke på att okonventionella fossila bränslen är tämligen 
nya för den breda allmänheten, att en noggrann utvärdering bör göras mot bakgrund av 
EU:s regelverk och att förbättringsåtgärder bör vidtas när så krävs.

3. Europaparlamentet betonar att de inneboende riskerna med utvinningen av 
okonventionella fossila bränslen, som till största delen är desamma som med utvinningen 
av konventionella fossila bränslen, enligt välgrundade expertutlåtanden kan begränsas 
genom förebyggande åtgärder, däribland lämplig planering, testning, användning av ny 
teknik, bästa praxis och kontinuerlig uppgiftsinsamling, övervakning och rapportering.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens preliminära bedömning av EU:s tillämpliga 
miljöregelverk för okonventionella fossila bränslen. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att använda sina befogenheter i fråga om korrekt införlivande och tillämpning av viktiga 
EU-rättsakter på miljöområdet i alla medlemsstater.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna och de 
behöriga tillsynsmyndigheterna, införa kontinuerlig övervakning av utvecklingen på detta 
område och vidta de nödvändiga åtgärderna inom ramen för översynen av EU:s 
miljölagstiftning.
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6. Europaparlamentet betonar att en korrekt reglering av prospekteringen och utvinningen av 
okonventionella fossila bränslen i slutänden beror på de relevanta nationella 
myndigheternas kompetens och resurser. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna 
att ge personalen hos de behöriga nationella myndigheterna lämplig utbildning och 
tillgång till internationella utbytesprogram, samt att inrätta en samordningsplattform för 
att övervaka de olika behöriga myndigheternas ansvar i fråga om okonventionella fossila 
bränslen.

7. Europaparlamentet betonar vikten av insatserna vid ansedda institut, framför allt 
Internationella energiorganet (IEA), för att utarbeta ett omfattande referensdokument för 
bästa tillgängliga teknik för hydraulisk sprickbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna, IEA och branschorganisationerna i 
detta syfte. 

8. Europaparlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att se över de befintliga statliga 
föreskrifterna för brunnskonstruktion för konventionella fossila bränslen och att uppdatera 
bestämmelserna om de närmare detaljerna för utvinning av okonventionella fossila 
bränslen.

9. Europaparlamentet konstaterar att industrin bär huvudansvaret för att agera vid olyckor. 
Parlamentet välkomnar industrins framsteg när det gäller att anta stränga miljö- och 
säkerhetsstandarder, och betonar vikten av att övervaka industrins regelefterlevnad genom 
regelbundna inspektioner utförda av utbildade specialister.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa möjligheter till finansiering av 
forskningsprojekt inom miljöförbättrande teknik för okonventionella fossila bränslen inom 
ramen för EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, som exempelvis Horisont 2020 och 
den strategiska EU-planen för energiteknik. Parlamentet uppmanar EU-baserade företag 
och akademiska institutioner att utveckla relevanta samarbetsprogram för forskning och 
utveckling som leder till ökad säkerhet vid prospekterings- och utvinningsverksamhet.

Miljöaspekter av hydraulisk sprickbildning

11. Europaparlamentet konstaterar att den typ av berggrund som finns i varje enskild region 
avgör hur utvinningsverksamheten ska utformas och vilka metoder som ska användas. 
Parlamentet kräver obligatoriska förhandstillstånd för geologisk analys av geologin på 
djupa eller ytliga nivåer i ett möjligt skifferområde, däribland rapporter om eventuell 
tidigare eller pågående gruvdrift i regionen.

12. Europaparlamentet konstaterar att relativt stora vattenvolymer behövs för hydraulisk 
sprickbildning. Parlamentet påpekar dock att dessa volymer inte är lika stora som inom 
annan industriverksamhet och betonar att planer för vattenförsörjning som bygger på den 
lokala hydrologin måste antas i förväg.

13. Europaparlamentet anser med tanke på att hydraulisk sprickbildning sker på över 
tre kilometers djup att den viktigaste frågan i sammanhanget med förorening av 
grundvattnet är brunnens intakthet och kvaliteten hos brunnarnas foderrör och cement.
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14. Europaparlamentet betonar att effektiva förebyggande åtgärder förutsätter en kontinuerlig 
övervakning av att de vedertagna högsta standarderna och förfarandena för 
brunnskonstruktion noga följs. Parlamentet betonar att såväl industrin som de behöriga 
myndigheterna bör göra regelbundna kvalitetskontroller för att fastställa att foderrören och 
cementen är intakta.

15. Europaparlamentet rekommenderar att standardiserade beredskapsplaner utarbetas 
gemensamt av aktörerna, tillsynsmyndigheterna och larmtjänster och att specialiserade 
beredskapsteam inrättas.

16. Europaparlamentet anser att slutna vattenåtervinningssystem på plats, med användning av 
lagringstankar i stål, vore det miljövänligaste sättet att rena återflödesvattnet eftersom det 
skulle minimera vattenvolymerna, eventuellt ytläckage samt kostnaderna, trafiken och 
vägskadorna till följd av vattenrening och transporter.

17. Europaparlamentet kräver att aktörerna noga ska följa de befintliga standarderna för 
rening av avloppsvatten och de obligatoriska vattenförvaltningsplanerna, i samarbete med 
de behöriga myndigheterna.

18. Europaparlamentet anser att det bör finnas en obligatorisk skyldighet att tillkännage det 
kemiska innehållet i sprickbildningsvätskan, och att aktörerna bör omfattas av krav på 
fullständig öppenhet och information.

19. Europaparlamentet konstaterar att områden för borrning av flera horisontella brunnar 
begränsar markanvändningen och ingreppen i landskapet.

Allmänhetens deltagande och lokala förutsättningar

20. Europaparlamentet konstaterar att borrningsverksamhet tillfälligt kan leda till försämrade 
levnadsvillkor och kräver därför att alla nödvändiga åtgärder vidtas, särskilt av industrin, 
för att minimera de negativa konsekvenserna av sådan verksamhet.

21. Europaparlamentet anser att allmänhetens deltagande bör garanteras genom tillräckliga 
informationskampanjer för allmänheten före prospekteringen och genom offentliga 
samråd före utvinningsfaserna. Parlamentet kräver mer information och utbildning för 
allmänheten om okonventionella fossila bränslen för att garantera allmänhetens förståelse 
för, godkännande av och förtroende för regleringen av denna verksamhet.

22. Europaparlamentet välkomnar i detta hänseende anslagen i EU:s budget för 2012 för en 
sådan offentlig dialog och uppmuntrar medlemsstaterna att använda denna finansiering för 
att se till att medborgare som bor i områden där okonventionella fossila bränslen kan 
komma att utvinnas informeras bättre.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

För att kunna omvandla energisystemet och minska utsläppen med hjälp av befintlig teknik 
kommer gas att vara av avgörande betydelse fram till åtminstone 2030 eller 2035. Skiffergas och 
andra okonventionella gaskällor har blivit potentiellt viktiga nya försörjningskällor i och utanför 
EU, vilket konstateras i kommissionens energifärdplan för 2050 (meddelande från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – energifärdplan för 2050, COM(2011)0885).

I energifärdplanen konstaterar kommissionen att allteftersom den konventionella gasutvinningen 
minskar kommer EU att vara beroende av betydande gasimporter utöver inhemsk naturgas och 
potentiell inhemsk skiffergas, och att den inhemska skiffergasen tillsammans med integrationen av 
den inre marknaden kommer att dämpa farhågorna i fråga om EU:s importberoende.

Under senare år har utvinningen av ”okonventionella” kolväten, framför allt skiffergas men även 
skifferolja, lett till nya och radikala förändringar på de globala energimarknaderna. Skiffergas 
ökade i synnerhet från 1,4 procent av den amerikanska gasmarknaden under 2000 till omkring 
17 procent under 2011. De globala gaspriserna och handelsmönstren håller på att omformas, vilket 
får påtagliga konsekvenser för EU.

”Skiffergasrevolutionen” sprider sig över hela världen i relativt snabb takt. Enligt vissa 
uppskattningar överskrider de totala skiffergasreserverna i EU 56 000 miljarder kubikmeter, varav 
omkring 14 000 miljarder kubikmeter kan vara tekniskt utvinningsbara. Detta kan jämföras med 
Norges konventionella reserver på 2,215 miljarder kubikmeter och en årlig produktion på omkring 
104 miljarder kubikmeter, och med EU:s årliga konsumtion av inhemsk och importerad 
konventionell gas på omkring 522 miljarder kubikmeter.

Även om det fortfarande är för tidigt att avgöra om betydande volymer kan utvinnas ekonomiskt 
inom EU, har ett antal medlemsstater tillåtit skiffergasprospektering och förbereder utvinning om 
prospekteringen möjliggör detta.

Utöver konventionell vertikal borrning och moderna datorstödda prospekteringsmetoder är 
två avancerade metoder centrala för en hållbar utvinning av skiffergas och skifferolja, nämligen 
horisontell borrning och hydraulisk sprickbildning. Horisontell borrning omfattar borrning av 
vertikala brunnar till ett djup som vanligtvis överskrider två kilometer, med horisontella 
anslutningar i de geologiska formationerna i upp till tre kilometer eller längre.

Hydraulisk sprickbildning är en mycket etablerad och beprövad teknik som använts i över 
1,2 miljoner brunnar sedan 1947, främst i Kanada och USA, och sedan 30 år i Europa (på senare tid 
i Tyskland, Sverige, Polen, Spanien, Danmark och Storbritannien), och som används för 
konventionell kolväteutvinning i EU samt används eller är tänkt att användas i mycket stor 
omfattning i flera länder världen över, däribland Argentina, Kina, Ukraina och Indien.

Utöver detta är det viktigt att övervaka de internationella lagstiftningsbestämmelserna och 
åtgärderna, och att erkänna och hantera farhågorna i fråga om miljöpåverkan av utvinningen av 
skiffergas och skifferolja. Dessa farhågor rör främst den potentiella förbrukningen av stora 
vattenvolymer, den potentiella kemiska föroreningen av grundvattenförekomster, särskilt 
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dricksvatten, reningen av avloppsvatten och riskerna för ytvattnen, lagringen av borrslagg, 
områdesspecifika konsekvenser, seismiska effekter och de möjliga effekterna på 
växthusgasutsläppen.

Det är viktigt att notera att inga officiella eller andra tillförlitliga källor har visat på något som helst 
systematiskt samband mellan utvinning av skiffergas och skifferolja och folk- och djurhälsan. Inga 
officiella eller andra tillförlitliga internationella källor omfattar några fall där hydraulisk 
sprickbildning har lett till förorening av dricksvattnet.

Det bör dock betonas att ingen mänsklig verksamhet kan vara helt riskfri. Syftet med en reglering 
ska vara att minimera miljöpåverkan och uppnå en rimlig balans mot bakgrund av forskning och 
statistik och med fullständigt beaktande av riskerna och fördelarna (också i jämförelse med 
alternativen). I den offentliga debatten har vissa uppgifter tyvärr uppsåtligen undanhållits och en 
omfattande extrapolering från hypotetiska eller enskilda incidenter för all utvinning av skiffergas 
och skifferolja har förekommit.

Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna bör därför fortsätta att studera den 
eventuella miljöpåverkan, men med utgångspunkt i vetenskapliga och statistiska uppgifter från 
medlemsstaterna och tillförlitliga internationella källor. De bör undvika att grunda sig på 
ideologiskt färgade akademiska uppgifter.

Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna bör främja maximal öppenhet och 
tillhandahållande av information till allmänheten som bygger såväl på vederhäftig forskning och 
statistik som på en sammanhangs- och jämförelsebaserad bedömning av riskerna och fördelarna.

Reglering, genomförande, övervakning och samarbete

I artikel 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges tydligt att medlemsstaterna 
har rätt att själva bestämma om sina val mellan olika energikällor, och att en medlemsstat har rätt 
att utfärda tillstånd eller andra godkännanden för prospektering och utvinning av kolväteresurser.

EU:s utvinning av skiffergas och skifferolja styrs av samma principer som gäller för andra typer av 
utvinning, som exempelvis kol, konventionell gas och olja, vatten och geotermisk energi, och för 
verksamhet under mark som exempelvis injektion av koldioxid för utvinning av gas och olja, 
lagring av gas- och oljereserver och lagring av koldioxid för koldioxidavskiljnings- och 
koldioxidlagringssyften.

Kommissionen konstaterar att okonventionella kolväteprojekt med kombinerad användning av 
avancerade tekniska processer, som exempelvis horisontell borrning och hydraulisk sprickbildning, 
omfattas av EU:s miljölagstiftning från planering till nedläggning, att 36 instrument är tillämpliga 
och att åtta direktiv främst berörs. Kommissionen har bekräftat att EU:s och medlemsstaternas 
befintliga lagstiftning på ett tillfredsställande sätt reglerar alla aspekter av utvinningen av skiffergas 
och skifferolja.

I enlighet med det tillämpliga direktivet om miljökonsekvensbedömningar (direktiv 2011/92/EU 
om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt) och direktiven om 
gruvavfall har allmänheten rätt att bli hörd. När väl utvinningen inleds ska översyner och vid behov 
revideringar av tillstånden genomföras i enlighet med de relevanta EU-instrumenten. De behöriga 
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nationella myndigheterna har övervakningsskyldigheter och om reglerna inte efterlevs kan 
utvinningen förbjudas.

Det har konstaterats att effektiviteten hos EU:s och medlemsstaternas lagstiftning i slutänden beror 
på effektiviteten hos de behöriga nationella myndigheterna, vilket innebär att medlemsstaterna 
måste överväga att stärka sina reglerings-, övervaknings- och genomföranderesurser mot bakgrund 
av en potentiell utvinning av skiffergas och skifferolja.

Om ny EU-lagstiftning antas skulle det destabilisera det för närvarande tillräckliga nätverket med 
EU-regelverk och nationella regelverk och göra att de hamnar för långt från den befintliga strategin 
med säkerhetsdokumentation samt innebära en risk för att det uppstår såväl luckor som 
överlappningar i lagstiftningsskyddet. Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna 
bör övervaka de internationella tekniska förändringarna i syfte att utvärdera lämpligheten och 
effektiviteten hos den befintliga lagstiftningen och lagstiftningspraxisen vid alla tidpunkter.

Information utbyts redan inom EU och internationellt av kommissionen, de behöriga nationella 
myndigheterna och branschgrupper. Större ansträngningar för att dela bästa praxis och 
lagstiftningserfarenheter, däribland statistisk övervakning av användningen och av inverkan av ny 
teknik, kan skapa ömsesidiga fördelar.

Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna bör särskilt beakta de erfarenheter som 
under flera årtionden samlats av de föredömliga nordamerikanska tillsynsmyndigheterna, som 
exempelvis British Columbia Oil and Gas Commission och Energy Resources Conservation Board 
of Alberta. De initiativ som tagits av Canadian Association of Petroleum Producers när det gäller 
att fastställa bästa praxis för hydraulisk sprickbildning och av Internationella energiorganet när det 
gäller att fastställa bästa praxis för skiffergas och skifferolja bör välkomnas.

De behöriga nationella myndigheterna bör samla in och dela rapporter om incidenter, med 
vederbörlig hänsyn till kommersiellt känsliga aspekter, så att lärdomar och slutsatser snabbt kan 
dras. Kommissionen bör bedöma effektiviteten hos de olika befintliga informationsflödena vid de 
behöriga nationella myndigheterna, med beaktande av den därav följande administrativa bördan.

Miljöaspekter av hydraulisk sprickbildning

Vattenresurser

Vatten är den främsta beståndsdelen i sprickbildningsvätska, och uttaget och förbrukningen av stora 
vattenresurser kan lokalt påverka ytvatten- och grundvattenkällornas ekologiska status och mängd, 
och denna minskning av vattenmängden och vattenflödet kan påverka vattenkvaliteten och de 
berörda ekosystemen.

Skiffergas är en av de mest vattensnåla energikällorna. Till skillnad från vissa uppgifter som har 
spridits krävs minimala vattenresurser för utvinning av skiffergas jämfört med andra nödvändiga 
resurser. Enligt officiella uppskattningar av hur mycket vatten som behövs i Storbritannien för att 
utvinna 9 miljarder kubikmeter skiffergas årligen (omkring 10 procent av Storbritanniens aktuella 
årliga gasförbrukning) krävs omkring 1,25–1,65 miljoner kubikmeter vatten, vilket motsvarar 0,14–
0,18 procent av det aktuella årliga vattenuttaget för industrin (905 miljoner kubikmeter, med 
undantag för elproduktion).
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Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna bör dock övervaka den potentiella 
användningen av vattenresurser för utvinning i sina respektive nationella ekonomier, med avseende 
på andra och alternativa användningar. Producenterna bör vidare minska vattenanvändningen för 
sprickbildning, fortsätta att eftersträva lösningar för att undvika användning av färskt vatten och 
maximera återanvändning av vatten. De behöriga nationella myndigheterna bör inom ramen för sin 
lagstiftningspraxis fortsätta att beakta effekterna på tillgången till och kvaliteten hos 
vattenresurserna.

Möjliga farliga ämnen

Inom EU finns ett antal farhågor som måste hanteras med avseende på potentiellt läckage av 
kolväten, sprickbildningsvätskor och andra ämnen till de vattenförande lagren och atmosfären.

Hydraulisk sprickbildning äger rum på omkring två kilometers djup, och uppåtgående migration av 
kolväten och sprickbildningsvätskor från sådana nivåer är praktiskt taget omöjligt. Inga officiella 
eller andra tillförlitliga internationella källor omfattar några fall där hydraulisk sprickbildning har 
lett till förorening av dricksvattnet.

De kemikalier som med de aktuella metoderna utgör omkring 0,5 procent av 
sprickbildningsvätskorna består av tillsatsmedel som finns i hushållen, och det blir allt vanligare att 
enskilda producenterna och branschgrupper frivilligt föreslår och att myndigheterna kräver att 
fullständiga uppgifter ska lämnas om sprickbildningsvätskornas sammansättning. Aktörerna har 
börjat avskaffa alla potentiellt farliga tillsatsmedel.

En effektiv vattenförvaltning och slutlig bortledning av vattnet är dock helt avgörande, framför allt 
när det gäller återflödesvatten som kan innehålla höga saltkoncentrationer. De behöriga nationella 
myndigheterna bör noga övervaka tillämpningen av lagstiftningspraxisen för foderrör och cement i 
brunnar.

Kommissionen bör föreslå bästa praxis, och de behöriga nationella myndigheterna bör kräva att 
potentiellt farliga beståndsdelar ska avskaffas och att fullständiga uppgifter om sammansättningen 
hos och mängden sprickbildningsvätskor ska tillgängliggöras för allmänheten elektroniskt.

Allmänhetens deltagande och lokala förutsättningar

Utvinningen kan ha en rad effekter över tid, som exempelvis inverkan av borrutrustningens och 
borrpumparnas diesel- och naturgasdrivna motorer under de inledande faserna, och inverkan av 
utvinningen med pumpar och kompressorer. För ett område med 8 brunnar kan det exempelvis 
krävas omkring 4 000–6 000 lastbilstransporter under en förberedande utvinningsfas på omkring 
sex månader. Ett vanligt shoppingcenter med flera butiker ger upphov till omkring 15 000–
25 000 lastbilstransporter per år på obestämd tid. Liksom med andra miljöeffekter måste 
sammanhanget och jämförelseobjekten beaktas.

När väl utvinningen har inletts minskas störningarna till ett minimum, eftersom ytutrustningen för 
en brunn som tagits i drift täcker ett par kvadratmeter och utvinningen är tyst. Till skillnad från de 
flesta andra utvinnings- och industriprocesser lämnar skiffergas- och skifferoljebrunnar som tagits 
ur drift vanligtvis inga synliga spår i landskapet. Sådana eventuella störningar ska beaktas av de 



PE483.605v01-00 12/12 PR\892948SV.doc

SV

behöriga nationella myndigheterna i deras lagstiftningsarbete och särskilt vid tillämpningen av 
direktivet om miljökonsekvensbedömningar.

Allmänhetens deltagande bör garanteras genom informationskampanjer före prospekteringen och 
genom offentliga samråd i de tidiga skedena före utvinning. Bättre information till och utbildning 
av allmänheten om verksamheter med okonventionella fossila bränslen behövs för att garantera 
allmänhetens förståelse för, godkännande av och förtroende för sådan verksamhet. Det är viktigt att 
betona att utvinningen av okonventionella fossila bränslen också kan vara ett utmärkt tillfälle att 
stärka ekonomin samt öka sysselsättningen och utvecklingen i vissa EU-regioner.


