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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verstaat onder de exploratie en winning van schaliegas om het even welke vorm van 
onconventionele exploratie en winning van koolwaterstoffen die waar ook ter wereld door 
fossielebrandstofwinningsbedrijven wordt toegepast met gebruikmaking van horizontale 
boringen en grootschalige hydraulische fractureringstechnieken;

2. onderkent dat schaliegasexploratie en -winning kan resulteren in complexe interacties met 
het omringende milieu, met name als gevolg van de gebruikte hydraulische 
fractureringstechnieken, de samenstelling van de fractureringsvloeistoffen, de diepte en 
bouw van de putten en de omvang van het aangetaste landoppervlak;

3. merkt op dat op de exploratie en winning van schaliegas meerdere EU-wetteksten van 
toepassing zijn, waaronder de richtlijn milieueffectrapportage (85/337/EEG), de richtlijn 
betreffende milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG), de richtlijn betreffende mijnbouwafval 
(2006/21/EG), the Seveso II-richtlijn (96/82/EG), de habitatrichtlijn (92/43/EEG), de 
verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH - 1907/2006), de biocidenrichtlijn (98/8/EG) en 
de kaderrichtlijn water (2000/60/EG);

4. herinnert eraan dat iedere lidstaat conform artikel 194 VWEU het recht heeft de 
voorwaarden te bepalen voor de exploitatie van zijn energiebronnen, de keuze tussen 
verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening, op 
voorwaarde dat het acquis communautaire, met name op milieuwetgevingsgebied, 
volledig wordt nageleefd;

5. herinnert eraan dat de kaderrichtlijn water de lidstaten ertoe verplicht alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om verslechtering van de toestand van alle grondwaterlichamen te 
voorkomen, onder meer als gevolg van verontreiniging door een specifieke oorzaak, zoals 
de exploratie en winning van koolwaterstoffen; 

6. verzoekt de Commissie de bestaande wetgeving grondig te herzien en indien nodig met 
voorstellen te komen om te waarborgen dat de specifieke kenmerken van de exploratie en
winning van schaliegas adequaat worden bestreken door de bepalingen van de richtlijn 
milieueffectrapportage, dat deze zich ook uitstrekken tot hydraulische fracturering als 
bedoeld in bijlage III van de richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid, dat er wordt 
voorzien in adequate financiële of verzekeringstechnische garanties ter dekking van 
milieuschade, en dat de winning van schaliegas ook valt onder de richtlijn inzake 
industriële emissies (2010/75/EU), alsook onder de vereisten inzake de beste beschikbare 
technieken en onder de voorschriften van de mijnbouwafvalrichtlijn inzake de 
behandeling van afvalwater;

7. brengt in herinnering dat in de op 12 december 2011 door DG Milieu van de Commissie 
uitgebrachte richtsnoerennota inzake de toepassing van Richtlijn 85/337EEG op projecten 
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voor de exploratie en winning van onconventionele koolwaterstoffen (ref. Ares 
(2011)1339393) wordt bevestigd dat Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, zoals gewijzigd 
en gecodificeerd bij Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (welke bekend staat als de richtlijn 
milieueffectrapportage of MER-richtlijn) ook van toepassing is op de exploratie en 
winning van onconventionele koolwaterstoffen; wijst er voorts op dat alle toegepaste 
hydraulische fractureringstechnieken deel uitmaken van de algemene conventionele en 
onconventionele koolwaterstofexploratie- en winningsactiviteiten die vallen onder de 
bovenvermelde EU-milieuwetgeving (zie paragraaf 3) en onder Richtlijn 94/22/EG van 
het Europees Parlement en van de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden 
voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van koolwaterstoffen;

8. verzoekt de Commissie onverwijld met richtsnoeren te komen voor de vaststelling van 
zowel de basisgegevens voor de controle op de waterkwaliteit die nodig zijn voor het 
opmaken van een milieueffectbeoordeling van de exploratie en winning van schaliegas als 
de criteria die worden gebruikt ter beoordeling van de effecten van hydraulische 
fracturering op grondwaterreservoirs in verschillende geologische formaties, waaronder 
potentiële lekkages en cumulatieve effecten; 

9. roept de sector er – in transparante samenwerking met de nationale wetgevingsinstanties, 
milieugroeperingen en gemeenschappen – toe op maatregelen te nemen om verslechtering 
van de kwaliteit van de betrokken grondwaterlichamen te voorkomen, en aldus een goede 
grondwatertoestand te handhaven, zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn water en de 
grondwaterrichtlijn;

10. is van mening dat wederzijdse geheimhoudingsovereenkomsten met betrekking tot de 
schade aan het milieu of de gezondheid van mens of dier, zoals die welke in de Verenigde 
Staten zijn gesloten tussen eigenaren van land in de buurt van schaliegasputten en 
exploitanten van schaliegas, niet in overeenstemming zouden zijn met de verplichtingen 
van de EU en de lidstaten krachtens het Verdrag van Aarhus, de richtlijn toegang van het 
publiek tot milieu-informatie (2003/04/EG) en de richtlijn betreffende 
milieuaansprakelijkheid.
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