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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet avser med prospektering och utvinning av skiffergas alla former av 
prospektering och utvinning av okonventionella kolväten genom användning av 
horisontell borrning och hydraulisk sprickbildning med hög volym, metoder som tillämpas 
inom industrin för fossila bränslen över hela världen.

2. Europaparlamentet uppmärksammar att prospektering och utvinning av skiffergas kan 
leda till leda till komplex och genomgripande växelverkan med den omgivande miljön, 
särskilt på grund av de metoder för hydraulisk sprickbildning som tillämpas, 
beståndsdelarna i sprickbildningsvätskan, brunnarnas djup och konstruktion och den 
landyta som påverkas. 

3. Europaparlamentet konstaterar att prospektering och utvinning av skiffergas omfattas av 
flera EU-rättsakter på miljöområdet, däribland direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar (85/337/EEG), miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG), 
gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG), Seveso II-direktivet (96/82/EG), livsmiljödirektivet 
(92/43/EEG), förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach – förordning (EG) nr 1907/2006), biociddirektivet (98/8/EG) och 
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

4. Europaparlamentet påminner om att varje medlemsstat i enlighet med artikel 194 i 
EUF-fördraget har rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av sina energikällor, sitt val 
mellan olika energikällor och energiförsörjningens allmänna struktur, förutsatt att 
gemenskapens regelverk, särskilt gällande miljöskyddslagstiftning, respekteras fullt ut.

5. Europaparlamentet påminner om att ramdirektivet för vatten innehåller krav på att 
medlemsstaterna ska genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga en försämring av 
statusen i alla grundvattenförekomster, också när det gäller källor som kommer från en 
särskild punkt såsom vid prospektering och utvinning av kolväten. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en helhetsöversyn av befintlig 
lagstiftning och om lämpligt lägga fram förslag för att se till att bestämmelserna i 
direktivet om miljökonsekvensbedömningar på lämpligt sätt täcker de särskilda 
omständigheterna vid prospektering och utvinning av skiffergas, att ta med hydraulisk 
sprickbildning i bilaga III till miljöansvarsdirektivet, att kräva tillräcklig ekonomisk 
säkerhet eller försäkring för att täcka miljöskador och att se till att utvinning av skiffergas 
tas med i direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU) och omfattas av kraven på bästa 
tillgängliga teknik samt kraven på spillvattenrening enligt gruvavfallsdirektivet.

7. Europaparlamentet påminner om att det vägledande meddelandet (Ref. Ares 
(2011)1339393) om tillämpning av direktiv 85/337/EEG på projekt som hör samman med 
prospektering och utvinning av okonventionella kolväten, som utfärdades av 
kommissionens generaldirektorat för miljö den 12 december 2011, bekräftar att rådets 
direktiv 85/337/EEG, ändrat och kodifierat av direktiv 2011/92/EU, om bedömning av 
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inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (känt som 
miljökonsekvensbedömningsdirektivet eller MKB-direktivet) omfattar prospektering och 
utvinning av okonventionella kolväten. Parlamentet påminner vidare om att alla former av 
metoder för hydraulisk sprickbildning som tillämpas är en del av den totala 
prospekteringen och utvinningen av konventionella och okonventionella kolväten som 
omfattas av ovannämnda EU-miljöskyddslagstiftning (se punkt 3) och 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.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål utfärda vägledning om 
fastställandet av både de utgångsvärden för vattenövervakning som behövs för en 
miljökonsekvensbedömning av prospektering och utvinning av skiffergas och de kriterier 
som ska användas för att bedöma inverkan av hydraulisk sprickbildning på 
grundvattenreservoarer i olika geologiska formationer, inklusive potentiella läckage och 
kumulativa effekter. 

9. Europaparlamentet uppmanar industrin att i insynsvänligt samarbete med nationella 
tillsynsorgan, miljögrupper och -gemenskaper att vidta de åtgärder som krävs för att 
förebygga en försämring av statusen i alla relevanta grundvattenförekomster, för att 
upprätthålla den goda grundvattenstatusen så som den definieras i ramdirektivet för vatten 
och grundvattendirektivet.

10. Europaparlamentet anser att avtal om ömsesidig tystnadsplikt när det gäller skador på 
miljön och på människors och djurs hälsa, som de avtal som har gällt mellan markägare i 
närheten av skiffergasbrunnar och skiffergasaktörer i USA, inte skulle vara förenliga med 
EU:s och medlemsstaternas skyldigheter enligt Århuskonventionen, direktivet om tillgång 
till miljöinformation (2004/4/EG) och miljöansvarsdirektivet.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 19.6.2012
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