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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. forstår efterforskning efter skifergas og udvindingen som enhver form for ukonventionel 
efterforskning efter og udvinding af kulbrinte, der anvender horisontal boring og 
hydraulisk frakturering med stor volumen, metoder, som anvendes i den fossile 
brændstofindustri i hele verden;

2. anerkender, at efterforskningen efter skifergas og udvindingen heraf sandsynligvis 
resulterer i komplekse og tværgående interaktioner med det omgivende miljø, navnlig som 
følge af den anvendte hydrauliske fraktureringsmetode, sammensætningen af 
fraktureringsvæsken samt dybden af brøndene og det landareal, der påvirkes;

3. bemærker, at efterforskningen efter skifergas og udvindingen heraf er omfattet af 
adskillige EU-miljølovgivninger, herunder direktivet om vurdering af indvirkningen på 
miljøet (85/337/EØF), miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF), direktivet om mineaffald 
(2006/21/EF), Seveso II-direktivet (96/82/EF), habitatdirektivet (92/43/EØF), 
forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH - 1907/2006), direktivet om biocidholdige produkter (98/8/EF) og 
vandrammedirektivet (2000/60/EF);

4. minder om medlemsstaternes ret ti, jf. artikel 194 TEUF, at fastsætte betingelserne for 
udnyttelsen af deres energiressourcer og til at vælge mellem forskellige energikilder og 
den generelle sammensætning af deres energiforsyning, så længe EU's acquis, navnlig 
inden for miljølovgivning, overholdes til fulde;

5. minder om, at vandrammedirektivet pålægger medlemsstaterne at iværksætte de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge udledning af forurenende stoffer 
til grundvand, herunder fra specifikke kilder, såsom efterforskning efter kulbrinte og 
udvinding heraf; 

6. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig gennemgang af eksisterende 
lovgivning og om relevant fremsætte forslag for at sikre, at bestemmelserne i direktivet 
om vurdering af indvirkningen på miljøet på tilstrækkelig vis dækker de særlige 
kendetegn ved efterforskning efter skifergas og udvinding heraf, til at inkludere 
hydraulisk frakturering i bilag III til miljøansvarsdirektivet, til at kræve tilstrækkelig 
finansiel sikkerhed eller forsikring, der dækker miljøskader, til at inkludere udvinding af 
skifergas i direktivet om industrielle emissioner (2010/75/EU) og lade dette være omfattet 
af kravene med hensyn til bedste tilgængelige teknikker, som supplement til kravene til 
spildevandsbehandling i henhold til direktivet om mineaffald;

7. minder om, at Kommissionens GD for Miljøs vejledning ref. Ares (2011)1339393 af 12. 
december 2011 bekræfter, at efterforskning efter og udvinding af ukonventionelle 
kulbrinter er dækket af Rådets direktiv 85/337/EØF, som ændret og kodificeret ved 
direktiv 2011/92/EU, om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-
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direktivet); minder desuden om, at enhver anvendt hydraulisk fraktureringsmetode er del 
af den overordnede konventionelle og ukonventionelle efterforskning efter og udvinding 
af kulbrinte, som er dækket af den ovennævnte EU-miljølovgivning (se punkt 3) og af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for 
tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af 
kulbrinte;

8. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udstede retningslinjer for indsamling af 
både de grundlæggende data om vandovervågning, som er nødvendige med henblik på en 
miljøkonsekvensvurdering af efterforskning efter skifergas og udvinding heraf, og de 
kriterier, der skal anvendes til vurdering af indvirkningen af hydraulisk frakturering på 
grundvandsreservoirer i forskellige geografiske formationer, herunder eventuel lækage og 
kumulative indvirkninger; 

9. opfordrer industrien til, i åbent samarbejde med for nationale tilsynsmyndigheder, 
miljøgrupper og lokalsamfund, at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
forebygge, at tilstanden i alle de relevante former for grundvand forværres, og derved 
bibeholde det rene grundvand som defineret i vandrammedirektivet og 
grundvandsdirektivet;

10. mener, at gensidige hemmeligholdelsesaftaler med hensyn til skader på miljøet og 
menneskers og dyrs sundhed som dem, der har været i kraft mellem jordejere i nærheden 
af skifergasbrønde og skifergasoperatører i USA, ikke ville være i overensstemmelse med 
EU's og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Århuskonventionen, direktivet om 
adgang til oplysninger (2003/04/EF) og miljøansvarsdirektivet.
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