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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0444/2012 af Borgerrettighedsforeningen om et 
skifergasudnyttelsesprojekt i Rumænien 

Andragende nr. 0484/2012 af Ralf Fuhrmann, tysk statsborger, om 
frakturering og faren ved skifergasudvinding 

Andragende nr. 0504/2012 af Danièle Favari, fransk statsborger, og 15.860 
medunderskrivere, om deres modstand mod udnyttelse af skifergas

Andragende nr. 0596/2012 af Vasile Stan, rumænsk statsborger, om 
modstand mod den planlagte udnyttelse af skifergas i Rumænien

Andragende nr. 0759/2012 af Annegret Karimdadian-Hicking, tysk 
statsborger, om frakturering og farerne ved skifergasudvinding

Andragende nr. 0761/2012 af Edward Zytka, polsk statsborger, om 
udvinding af skifergas i Polen

Andragende nr. 0895/2012 af Rosemary Rechter, britisk statsborger, om 
fossile brændstoffer 

Andragende nr. 2376/2013 af Oana Chirila, rumænsk statsborger, om 
skifergasprospektering i Rumænien 

1. Sammendrag af andragende 0444/2012

Foreningen udtrykker sin grundlæggende modstand mod skifergasefterforsknings- og 
udnyttelsesprojektet i Vama Veche og Constanța og udtrykker sine bekymringer med hensyn 
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til den mulige forringelse af grundvandet i det rumænske kystområde. Foreningen anmoder 
om en blokering eller midlertidig suspension af projektet, indtil der er afholdt en 
folkeafstemning om dette emne.

Sammendrag af andragende 0484/2012

Andrageren advarer imod faren ved frakturering, som er den teknik, der bruges ved 
skifergasudvinding. Frakturering består i at sprøjte en blanding af vand og kemikalier ned i 
jorden under højt tryk for at udvinde gas fra bjergarter. Ifølge andrageren hører denne teknik i 
Tyskland under de forældede bestemmelser om minedrift, og det er ikke nødvendigt at 
foretage en forudgående miljøkonsekvensvurdering. Andrageren advarer også mod forurening 
af grundvand og drikkevand med kemikalier, tab af landbrugsjord, ødelæggelse af landskabet 
med borehuller og anvendelse af meget store mængder vand i fraktureringsprocessen. Han 
påpeger også, at de miljømæssige konsekvenser af frakturering er meget større end ved 
traditionel udvinding af naturgas på grund af frigivelsen af metan og et højt energiforbrug. 
Andrageren går blandt andet ind for indførelse af en obligatorisk forudgående 
miljøkonsekvensvurdering forud for skifergasudvinding, forbud mod skifergasudvinding i 
drikkevandsindvindingsområder og naturområder, at der ikke ydes tilskud, når der anvendes 
fraktureringsteknik, fuldstændig forrang af natur og miljøet, og at gasudvindingsvirksomheder 
skal have et lovfæstet ansvar for erstatning for eventuelle skader.

Sammendrag af andragende 0504/2012

Andrageren koordinerer borgeraktioner i flere medlemsstater imod efterforskning efter og 
udnyttelse af skifergas. Der er indgivet en meget stor mængde dokumentationsmateriale –
som er svært tilgængeligt for en lægmand. Hovedpåstanden lyder på, at den nuværende EU-
lovgivning er ufuldstændig og for svag og ikke udgør et velfunderet lovgrundlag for denne 
nye teknologi. Der findes ingen samlet lovgivning om minedrift som en ressource, 
lovgivningen om anvendelse af vandressourcerne indeholder for mange undtagelser af hensyn 
til erhvervslivet, og samtidig øges befolkningens pres på de eksisterende ressourcer. I artikel 1 
i bilag I til direktiv 85/337/EØF om vurdering af indvirkning på miljøet med senere ændringer 
fastsættes grænseværdien for gasudvinding, og i artikel 12 fastsættes grænseværdien for 
anvendelse af grundvandsressourcerne, og i begge tilfælde er niveauet for lavt, således at det 
ikke er obligatorisk at gennemføre en konsekvensanalyse. Andragerne opfordrer Parlamentet 
til at benytte sig af sine beføjelser i den almindelige lovgivningsprocedure til at tage deres 
argumenter i betragtning.

Sammendrag af andragende 0596/2012

Andrageren protesterer imod udnyttelsen af skifergas under henvisning til, at moderbjergets 
dannelse af kulbrinte i de fleste tilfælde tager flere millioner år ved en temperatur på mellem 
100 og 150° C. Han udtrykker bekymring over de sundhedsrisici, der er forbundet med 
udvindingen af disse forekomster, og citerer Adam Law, endokrinolog ved Weill Cornell 
Medical College i New York, som argumenterer for et moratorium på hydraulisk frakturering, 
indtil man kender de sundhedsmæssige virkninger. Han opfordrer til, at andre muligheder for 
energiomlægning undersøges med henblik på betydeligt at mindske anvendelsen af fossil- og 
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atomenergi samt til et moratorium på prospektering og udvinding af skifergas. 

Sammendrag af andragende 0759/2012

Andrageren udtrykker bekymring over farerne ved frakturering, som er en procedure, der 
anvendes til udvinding af skifergas fra underjordiske stenlag ved at indsprøjte en tryksat 
blanding af vand og kemikalier. Denne proces er underlagt forældede bestemmelser om 
minedrift i Tyskland og kræver ingen forudgående miljøvurdering. Hun advarer også imod 
den deraf følgende kemiske forurening af grundvand og drikkevand, tab af landbrugsjord, 
ødelæggelse af landskabet med boringer og forbruget af ekstremt store mængder vand under 
fraktureringsprocessen, og oplyser, at frakturering er meget mere forurenende end 
konventionel gasudvinding på grund af metanemissioner og et højt energiforbrug. Andrageren 
efterlyser derfor indførelse af en obligatorisk forudgående miljøkonsekvensvurdering forud 
for skifergasudvinding, forbud mod skifergasudvinding i drikkevandsindvindingsområder og 
naturområder, at der ikke ydes tilskud, når der anvendes fraktureringsteknik, fuldstændig 
forrang af natur og miljøet, og at gasudvindingsvirksomheder skal have et lovfæstet ansvar for 
erstatning for eventuelle skader.

Sammendrag af andragende 0761/2012

Andrageren påpeger, at Polen bevæger sig i retning af intensiv udnyttelse af skifergas, hvilket 
kan betyde store problemer og i særdeleshed kan resultere i forurening af grundvandet med 
metangas og kemikalier. Andrageren anmoder derfor Parlamentet om at gribe ind og sætte en 
stopper for skifergasudvinding, som primært udføres af udenlandske koncerner, og som ikke 
blot vil føre til ødelæggende miljøforurening, men også skabe en alvorlig sundhedsfare for 
mennesker og dyr. 

Sammendrag af andragende 0895/2012

Andrageren mener, at EU-lovgivningen ikke er tilstrækkelig omfattende i forhold til de risici, 
der er forbundet med anvendelse af hydraulisk frakturering i efterforskning efter skifergas. 
Hun opfordrer til, at der fastsættes bestemmelser om terrestrisk efterforskning med det 
argument, at de nuværende juridiske bestemmelser er vedtaget ud fra lovgivning, der finder 
anvendelse på havudforskning. Andrageren foreslår, at man vedtager juridiske standarder for 
regulering af bl.a. cementkvalitet, seismisk overvågning, detektering af overflademetan, 
vandudledning og afstand til beboelsesområder.

I andragendets anden halvdel klager andrageren over, at gas i initiativet Horisont 2020 
betragtes som en energiform med lave CO2-emissioner, og at finansieringen af forsknings- og 
udviklingsprojekter på området for vedvarende energi er udvidet til specifikt at omfatte fossile 
brændstoffer. Andrageren anfægter denne ændring med den begrundelse, at det vil have 
negative konsekvenser for industrien for vedvarende energi, og ønsker en klarlæggelse af 
situationen i denne sammenhæng.

Sammendrag af andragende 2376/2013
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Andrageren mener, at den rumænske regering efter at have indgået en kontrakt om 
skifergasprospektering og -udvinding med virksomheden Chevron nu gør alt for at varetage 
virksomhedens interesser, mens den ser stort på de individuelle borgeres rettigheder. Hun 
protesterer mod anvendelsen af sprængstof nær beboelses- og turistområder uden de berørte 
grundejeres samtykke og udtrykker sin bekymring over de mulige dødbringende følger af 
forgiftningen af vandet i afvandingsområdet i Dobrogea, der er de lokale beboeres eneste 
adgang til vandforsyning. Hun mener, at regeringens adfærd er uansvarlig, idet titusinder af 
menneskeliv bringes i fare, og hun opfordrer til, at disse aktiviteter standses omgående. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0444/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juli 2012). 
0484/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 
2012). 
0504/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 
2012).
0596/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 
2012).
0759/2012 & 0761/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
11. oktober 2012).
0895/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 
2012).
2376/2013: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 
2014).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

Andragerne kræver et midlertidigt moratorium for eller et forbud mod skifergasaktiviteter, 
som indebærer anvendelse af hydraulisk frakturering, i betragtning af de mulige risici for 
menneskers sundhed og miljøet. Der er endvidere udtrykt bekymring over mulige smuthuller i 
den gældende EU-lovgivning.
Som anført i Kommissionens svar på andragende 1378/2011 har en medlemsstat i henhold til 
artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ret til at 
fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer.  Under behørig hensyntagen 
til kravet om at bevare og forbedre miljøet (artikel 194, stk. 1, i TEUF) påhviler det 
medlemsstaterne at beslutte, om der skal gives tilladelse til prospektering af, efterforskning 
efter og/eller produktion af ukonventionelle gasressourcer inden for deres jurisdiktion. Denne
bestemmelse berører ikke artikel 192, stk. 2, litra c), i TEUF, hvori det bestemmes, at der kan 
vedtages foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem 
forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning, men at 
disse foranstaltninger forudsætter en enstemmig afgørelse fra Rådet i henhold til en særlig 
lovgivningsprocedure.
Medlemsstaterne skal – ved hjælp af hensigtsmæssige vurderings-, licens- og 
godkendelsesordninger samt ved hjælp af overvågnings- og kontrolaktiviteter – sikre, at 
enhver efterforskning efter eller udnyttelse af energikilder, herunder ved hjælp af hydrauliske 
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fraktureringsmetoder, er i overensstemmelse med kravene i gældende EU-lovgivning, 
herunder bestemmelserne om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 
Forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats er en del af de styrende 
principper for udviklingen af EU's miljøpolitik, jf. artikel 191 i TEUF. 
I Kommissionens juridiske vurdering1 er konklusionen på grundlag af de tilgængelige 
tekniske oplysninger, at den gældende EU-lovgivning finder anvendelse på praksis i 
forbindelse med skifergasefterforskning og skifergasproduktion lige fra planlægning til ophør. 
Denne lovgivning,bl.a., bestemmelser vedrørende gennemførelsen af 
miljøkonsekvensvurderinger for naturgasudvindingsprojekter2, beskyttelse af overfladevand 
og grundvand3, forvaltning af affald fra udvindingsindustrien4, registrering, vurdering og 
godkendelse af kemikalier5 og miljøbeskyttede områder under Natura 2000 (dvs. 
fugledirektivet6og habitatdirektivet7). 
Der indsamles yderligere oplysninger med henblik på at fastslå, om der med den eksisterende 
EU-lovgivning sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed. 
Som led i denne indsamling af oplysninger offentliggjorde Kommissionen for nylig en 
undersøgelse af de miljømæssige risici ved operationer med ukonventionelle kulbrinter, som 
indebærer brug af hydraulisk frakturering med stor volumen (såsom skifergas). Der blev 
ligeledes offentliggjort undersøgelser af energimarkedet og klimapåvirkninger8. 
Undersøgelsen af indvirkningen på energimarkedet viser, at udviklingen inden for 
ukonventionel gas i USA har medført, at større mængder af flydende naturgas bliver 
tilgængelige på globalt plan og dermed indirekte påvirker EU's gaspriser. Erfaringer fra USA 
og en evaluering af potentielle EU-ressourcer antyder, at en fremtidig produktion af skifergas 
i en optimal situation ville hjælpe EU med at opretholde en afhængighed af energiimport på 
omtrent 60 %. Der er imidlertid også en undertiden betydelig usikkerhed om de udvindelige 
mængder, den teknologiske udvikling, offentlighedens accept og adgangen til jord og 
markeder.
Undersøgelsen af klimapåvirkninger viser, at skifergas, der produceres i EU, udleder en større 
mængde drivhusgasser end konventionel naturgas, der produceres i EU, men – hvis den 
håndteres korrekt – mindre end importeret gas fra lande uden for EU, både via rørledninger 
eller via flydende naturgas, på grund af følgerne af udledningen under gastransport over store 
afstande.
Ifølge undersøgelsen af miljørisici er de risici, som forbindes med sådanne operationer, 
generelt større end risiciene ved udvinding af konventionelle kulbrinter, og i undersøgelsen 
rejses der en række spørgsmål vedrørende den gældende lovgivning. Kommissionens 
tjenestegrene er i gang med at se nærmere på resultaterne af undersøgelsen. To supplerende 
undersøgelser er blevet iværksat, hvilket vil give et yderligere socioøkonomisk og juridisk 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 Direktiv 2011/92/EU, EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1 (også kaldet "VVM-direktivet").  En vejledning om anvendelsen af 
VVM-direktivet på projekter vedrørende efterforskning efter og udnyttelse af ukonventionelle kulbrinter er tilgængelig på 
følgende websted:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1) og direktiv 2006/118/EF (EUT L 372 af 27.12.2006, 
s. 19). 
4 Direktiv 2006/21/EF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15).
5 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
6 Direktiv 79/409/EØF (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
7 Direktiv 92/43/EØF (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
8 Offentliggjort den 7. september 2012 og er tilgængelig på GD for Miljøs websted: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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grundlag inden for rammerne af den igangværende miljøkonsekvensvurdering1

Konklusion
Kommissionen noterer sig bekymringerne over potentielle sundhedsmæssige og 
miljømæssige farer ved skifergasprojekter og praksis i forbindelse med hydraulisk 
frakturering. Den har indledt arbejdet, som skal gennemføres inden udgangen af 2013, med at 
vurdere behovet for en vurderingsramme for sikker udvinding af ukonventionelle kulbrinter 
(f.eks. skifergas).  Alle politiske løsninger (lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige) 
vil blive undersøgt inden for rammerne af denne opgave.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. februar 2015

Andragende 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 og 
2376/2013

Andragerne kræver et midlertidigt moratorium for eller et forbud mod skifergasaktiviteter, 
som indebærer anvendelse af hydraulisk frakturering, i betragtning af de mulige risici for 
menneskers sundhed og miljøet. Der er endvidere udtrykt bekymring over mulige smuthuller i 
den gældende EU-lovgivning.

Som anført i Kommissionens svar på andragende 1378/2011 har en medlemsstat i henhold til 
artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ret til at 
fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer.  Under behørig hensyntagen 
til kravet om at bevare og forbedre miljøet (artikel 194, stk. 1, i TEUF) påhviler det 
medlemsstaterne at beslutte, om der skal gives tilladelse til prospektering af, efterforskning 
efter og/eller produktion af ukonventionelle gasressourcer inden for deres jurisdiktion. 

Medlemsstaterne skal – ved hjælp af hensigtsmæssige vurderings-, licens- og 
godkendelsesordninger samt ved hjælp af overvågnings- og kontrolaktiviteter – sikre, at 
enhver efterforskning efter eller udnyttelse af energikilder, herunder ved hjælp af hydrauliske 
fraktureringsmetoder, er i overensstemmelse med kravene i gældende EU-lovgivning, 
herunder bestemmelserne om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 
Forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats er en del af de styrende 
principper for udviklingen af EU's miljøpolitik, jf. artikel 191 i TEUF. 

I Kommissionens vurdering2 af EU's retsramme, der gælder for skifergasprojekter, er 
konklusionen på grundlag af de tilgængelige tekniske oplysninger, at den gældende EU-
lovgivning finder anvendelse på praksis i forbindelse med skifergasefterforskning og 
skifergasproduktion lige fra planlægning til ophør. Denne lovgivning omfatter bl.a.,
bestemmelser vedrørende gennemførelsen af miljøkonsekvensvurderinger for 
naturgasudvindingsprojekter3, beskyttelse af overfladevand og grundvand1, forvaltning af 

                                               
1  For yderligere oplysninger:: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

3  Direktiv 2011/92/EU, EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1 (også kaldet "VVM-direktivet"). En vejledning om 
anvendelsen af VVM-direktivet på projekter vedrørende efterforskning efter og udnyttelse af ukonventionelle 



CM\1052680DA.doc 7/8 PE502.148v02-00

DA

affald fra udvindingsindustrien2, registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier3 og 
miljøbeskyttede områder under Natura 2000 (dvs. fugledirektivet4og habitatdirektivet5). 

Kommissionen indsamler yderligere oplysninger med henblik på at gøre det lettere at vurdere, 
om der med den eksisterende EU-lovgivning sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
miljøet og menneskers sundhed. Som led i denne indsamling af oplysninger offentliggjorde 
Kommissionen for nylig en undersøgelse af de miljømæssige risici ved operationer med 
ukonventionelle kulbrinter, som indebærer brug af hydraulisk frakturering med stor volumen 
(såsom skifergas). Der blev ligeledes offentliggjort undersøgelser af energimarkedet og 
klimapåvirkninger6. 

Undersøgelsen af indvirkningen på energimarkedet viser, at udviklingen inden for 
ukonventionel gas i USA har medført, at større mængder af flydende naturgas bliver 
tilgængelige på globalt plan og dermed indirekte påvirker EU's gaspriser. Erfaringer fra USA 
og en evaluering af potentielle EU-ressourcer antyder, at en fremtidig produktion af skifergas 
i en optimal situation ville hjælpe EU med at begrænse sin afhængighed af energiimport til 
omtrent 60 %. Den viser dog også, at der er betydelig usikkerhed om, hvor store mængder 
skifergas, der kan udvindes, spørgsmål i forbindelse med den teknologiske udvikling, 
offentlighedens accept og adgangen til jord og markeder.

Undersøgelsen af klimapåvirkninger viser, at skifergas, der produceres i EU, udleder en større 
mængde drivhusgasser end konventionel naturgas, der produceres i EU, men – hvis den 
håndteres korrekt – mindre end importeret gas fra lande uden for EU, hvad enten det sker via 
rørledninger eller i form af flydende naturgas, på grund af følgerne af udledningen under 
gastransport over store afstande.

Ifølge undersøgelsen af miljørisici er de risici, som forbindes med sådanne operationer, 
generelt større end risiciene ved udvinding af konventionelle kulbrinter, og i undersøgelsen 
rejses der en række spørgsmål vedrørende den gældende lovgivning. Kommissionens 
tjenestegrene er i gang med at se nærmere på resultaterne af undersøgelsen. Der er iværksat to 
supplerende undersøgelser, der vil give yderligere socioøkonomiske og juridiske oplysninger 
inden for rammerne af den igangværende miljøkonsekvensvurdering7. 

Konklusion

Kommissionen noterer sig bekymringerne over potentielle sundhedsmæssige og 
miljømæssige risici ved skifergasprojekter og praksis i forbindelse med hydraulisk 

                                                                                                                                                  
kulbrinter er tilgængelig på følgende 
websted:at:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

1 Direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1) og direktiv 2006/118/EF (EUT L 372 af 27.12.2006, 
s. 19). 

2 Direktiv 2006/21/EF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15).

3 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

4 Direktiv 79/409/EØF (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).

5 Direktiv 92/43/EØF (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

6  Offentliggjort den 7. september 2012 og er tilgængelig på GD for Miljøs websted:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
7  For yderligere oplysninger:: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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frakturering. Den vedtog i januar 2014 en meddelelse og en henstilling om efterforskning og 
produktion af kulbrinter (såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk højvolumenfrakturering 
(fracking)1. Medlemsstater, der har valgt at forske efter eller udvinde ukonventionelle 
kulbrinter såsom skifergas, blev opfordret til at efterkomme henstillingen inden den 28. juli 
2014 og hvert år underrette Kommissionen om  de foranstaltninger, som de træffer for at 
efterkomme denne henstilling, og det skal ske første gang inden december 2014. 
Kommissionen vil så offentliggøre de oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne. 
De informationer, som medlemsstaterne har indgivet i slutningen af 2014, er under 
forberedelse til at blive offentliggjort. Kommissionen vil foretage en grundig vurdering af 
effektiviteten af den nuværende tilgang inden august 2015 og vil så beslutte, hvorvidt 
yderligere tiltag er nødvendige, herunder overveje yderligere lovforslag. 

Kommissionen vil også fortsat overvåge medlemsstaternes overholdelse af deres forpligtelser 
i henhold til EU-lovgivningen.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=EN


