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1. Samenvatting van verzoekschrift nr. 0444/2012

Het Verbond geeft uiting aan het feit dat het het grondig oneens is met het project voor de 
exploratie en exploitatie van schaliegas bij Vama Veche en Constanța en uit zijn bezorgdheid 
over de mogelijkheid dat het grondwaterpeil in de Roemeense kustzone zal worden aangetast. 
Het Verbond verzoekt om het blokkeren of tijdelijk stilleggen van het project, totdat over dit 
onderwerp een referendum heeft plaatsgevonden.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0484/2012

Indiener waarschuwt voor de gevaren van "fracking", de techniek die wordt toegepast bij de 
winning van schaliegas. Bij "fracking" wordt water gemengd met chemicaliën onder druk in 
de grond gebracht om gas uit aardlagen te winnen. Volgens indiener valt deze techniek in 
Duitsland onder de verouderde regels voor mijnbouw en is er geen voorafgaande 
milieueffectbeoordeling vereist. Indiener waarschuwt onder meer voor vervuiling van grond-
en drinkwater met chemicaliën, verlies van landbouwgrond, ontsiering van landschappen met 
boorputten en het gebruik van zeer grote hoeveelheden water in het frackingproces. Voorts 
wijst hij erop dat de milieubelasting bij fracking veel hoger is dan bij traditionele 
aardgaswinning als gevolg van het vrijkomen van methaan en het hoge energiegebruik. 
Indiener pleit onder meer voor een verplichte voorafgaande milieueffectbeoordeling bij 
plannen voor schaliegaswinning, een verbod op schaliegaswinning in waterwin- en 
natuurgebieden, geen subsidies bij gebruik van de frackingtechniek, absolute voorrang voor 
natuur en milieu en verplichte aansprakelijkheid voor de vergoeding van schade voor de 
betrokken gaswinningsbedrijven.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0504/2012

Indiener coördineert in verschillende lidstaten de burgeracties tegen de exploratie en 
exploitatie van schaliegas. Er werd een grote hoeveelheid documentatie ingediend, die voor 
een leek te technisch is om te verwerken. De belangrijkste aanklacht is dat de huidige EU-
wetgeving onvolledig en te zwak is en geen onderbouwd kader verschaft voor deze nieuwe 
technologie. Er bestaat geen alomvattende wetgeving inzake ontginning van hulpbronnen en 
de wetgeving inzake het gebruik van watervoorraden bevat te veel uitzonderingen voor de 
industrie, terwijl de bevolkingsdruk op de bestaande hulpbronnen blijft stijgen. De 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn 85/337/EEG, en de wijzigingen daarvan, bijlage I, artikel 1, 
legt de drempel vast voor gaswinning en artikel 12 voor het gebruik van 
grondwatervoorraden. Deze is in beide gevallen te laag, waardoor een effectbeoordeling niet 
verplicht is. Zij roepen het Parlement op gebruik te maken van zijn bevoegdheid in de 
medebeslissingsprocedure om hun argumenten in beschouwing te nemen.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0596/2012

Indiener komt op tegen winning van schaliegas, onder het betoog dat voor het ontstaan van 
koolwaterstoffen in de rotsbodem miljoenen jaren nodig zijn bij temperaturen tussen 100 en 
150 °C. Hij is bang voor de gezondheidsrisico's die met de extractie van deze stoffen zijn 
gemoeid, onder aanhaling van Adam Law, een endocrinoloog aan het Weill Cornell Medical 
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College in New York, die pleit voor een moratorium op hydraulische fractionering totdat alle 
gezondheidseffecten bekend zijn. Hij dringt aan op inventarisatie van andere tijdelijke 
energieopties, waarbij het gebruik van fossiele en nucleaire energie aanzienlijk wordt 
teruggebracht, en op een moratorium op de exploratie en winning van schaliegas.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0759/2012

Indienster waarschuwt voor de gevaren van "fracking", de techniek die wordt toegepast bij de 
winning van schaliegas. Bij "fracking" wordt water gemengd met chemicaliën onder druk in 
de grond gebracht om gas uit aardlagen te winnen. Volgens indienster valt deze techniek in 
Duitsland onder de verouderde regels voor mijnbouw en is er geen voorafgaande 
milieueffectbeoordeling vereist. Indienster waarschuwt onder meer voor vervuiling van 
grond- en drinkwater met chemicaliën, verlies van landbouwgrond, ontsiering van 
landschappen door boorputten en het gebruik van zeer grote hoeveelheden water in het 
frackingproces. Voorts wijst zij erop dat de milieubelasting bij fracking veel hoger is dan bij 
traditionele aardgaswinning als gevolg van het vrijkomen van methaan en het hoge 
energiegebruik. Indienster pleit onder meer voor een verplichte voorafgaande 
milieueffectbeoordeling bij plannen voor schaliegaswinning, een verbod op 
schaliegaswinning in waterwin- en natuurgebieden, geen subsidies bij gebruik van de 
frackingtechniek, absolute voorrang voor natuur en milieu en wettelijke aansprakelijkheid 
voor de vergoeding van schade voor de betrokken gaswinningsbedrijven

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0761/2012

Indiener wijst erop dat Polen de kant opgaat van intensieve schaliegaswinning, wat grote 
problemen kan opleveren en met name kan leiden tot grondwatervervuiling door methaangas 
en chemicaliën. Daarom verzoekt indiener om de tussenkomst van het Parlement om een eind 
te maken aan de schaliegaswinning, die voornamelijk uitgevoerd wordt door buitenlandse 
concerns en die niet alleen zal leiden tot een verwoestende milieuvervuiling, maar ook 
ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid van mens en dier. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0895/2012

Indienster is van mening dat de EU-wetgeving niet robuust genoeg is om een antwoord te 
kunnen bieden op de risico's van hydraulische fracturatie bij de winning van schaliegas. Zij 
roept op tot specifieke regelgeving voor exploratie op het vasteland, aangezien de huidige 
wettelijke bepalingen zijn overgenomen uit wetgeving die van toepassing is op exploratie op 
zee. Indienster stelt voor wettelijke normen vast te stellen om onder meer de cementkwaliteit, 
de seismische monitoring, de detectie van methaan aan de oppervlakte, de waterafvoer en de 
afstand tot woonwijken te reguleren.

In het tweede deel van het verzoekschrift tekent indienster protest aan tegen het feit dat gas in 
het Horizon 2020-programma wordt gezien als een brandstof die gepaard gaat met geringe 
CO2-emissies, en dat de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het 
gebied van hernieuwbare energie in dit programma expliciet is uitgebreid tot fossiele 
brandstoffen. Indienster betwist deze wijziging, stelt dat deze schadelijke gevolgen zal hebben 
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voor de sector hernieuwbare energie en vraagt om een toelichting op dit punt.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 2376/2013

Volgens indienster doet de Roemeense regering, na met Chevron een contract over 
schaliegasexploratie en -winning te hebben gesloten, al het mogelijke om de belangen van dit 
bedrijf te behartigen en worden hierbij de rechten van individuele burgers genegeerd. Zij 
tekent bezwaar aan tegen het gebruik van explosieven in de buurt van woon- en toeristische 
gebieden, zonder toestemming van de huiseigenaren die hierdoor worden getroffen. Ook 
maakt zij zich zorgen over de mogelijk fatale gevolgen van waterverontreiniging in het 
waterwingebied Dobrogea, de enige watervoorzieningsbron voor de lokale bewoners. Zij is 
van mening dat de regering zich onverantwoordelijk gedraagt en dat de levens van 
tienduizenden mensen in gevaar worden gebracht, en verzoekt om een onmiddellijke 
stopzetting van deze activiteiten. 

2. Ontvankelijkheid

0444/2012: Ontvankelijk verklaard op 19 juli 2012. 
0484/2012: Ontvankelijk verklaard op 10 september 2012. 
0504/2012: Ontvankelijk verklaard op 12 september 2012.
0596/2012: Ontvankelijk verklaard op 17 september 2012.
0759/2012 & 0761/2012: Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012.
0895/2012: Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012.
2376/2013: Ontvankelijk verklaard op 25 september 2014.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Indieners roepen op tot een tijdelijk moratorium of een verbod op de winning van schaliegas 
waarbij gebruik wordt gemaakt van hydraulische fracturatie, gezien de mogelijke gevaren 
voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ze zijn ook bezorgd over de mogelijke mazen
in de geldende EU-wetgeving.
Zoals vermeld in het antwoord van de Commissie op verzoekschrift nr. 1378/2011, hebben 
lidstaten, overeenkomstig artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), het recht om voorwaarden voor de winning van hun energiebronnen 
op te leggen.  Elke lidstaat heeft, rekening houdend met de noodzaak om het milieu te 
beschermen en in een betere staat te brengen (artikel 194, lid 1, VWEU), de bevoegdheid om 
te beslissen of hij de prospectie, exploratie en/of productie van onconventionele gasbronnen 
op zijn grondgebied toelaat. Deze bepaling laat artikel 192, lid 2, letter c, van het VWEU 
onverlet, op grond waarvan maatregelen kunnen worden getroffen die van aanzienlijke 
invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen verschillende energiebronnen en de algemene 
structuur van zijn energievoorziening, mits de Raad daartoe met eenparigheid van stemmen, 
volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, heeft besloten.
Lidstaten moeten er door middel van adequate beoordeling, vergunningsregelingen en 
inspecties en controles voor zorgen dat de exploratie en winning van energiebronnen, met 
inbegrip van die waarbij gebruikgemaakt wordt van hydraulische fracturatie, voldoen aan de 
voorschriften van het bestaande juridische kader in de EU, met inbegrip van bepalingen 
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betreffende de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De beginselen inzake 
voorzorg en preventie zijn onderdeel van de leidende beginselen voor de ontwikkeling van het 
milieubeleid van de EU, overeenkomstig artikel 191 van het VWEU. 
In haar juridische beoordeling heeft 1de Commissie geconcludeerd dat, op grond van de 
beschikbare technische informatie, de bestaande EU-wetgeving van toepassing is op 
praktijken die vereist zijn voor de exploratie en productie van schaliegas, vanaf de planning 
tot aan de stopzetting ervan. Hieronder vallen onder andere  bepalingen met betrekking tot de 
uitvoering van milieueffectrapportages voor de winning van aardgas2, de bescherming van het 
oppervlakte- en grondwater3, het beheer van afval van winningsindustrieën4, de registratie, 
evaluatie en goedkeuring van chemische stoffen5 alsook beschermde natuurgebieden die tot 
het Natura 2000-netwerk behoren (de Vogelrichtlijn6 en de Habitatrichtlijn7). 
Er wordt nadere informatie verzameld om na te gaan of de bestaande EU-wetgeving een 
toereikend beschermingsniveau van het milieu en de menselijke gezondheid waarborgt. In het 
kader van deze verzameling van informatie heeft de Commissie onlangs een studie 
gepubliceerd over de milieurisico's van de winning van onconventionele koolwaterstoffen 
(zoals schaliegas) waarbij gebruik wordt gemaakt van grootvolumehydrofracturering. 
Daarnaast zijn studies gepubliceerd over de gevolgen voor de energiemarkt en het klimaat8. 
De studie over de gevolgen voor de energiemarkt toont aan dat de ontwikkeling van 
onconventionele gasbronnen in de VS heeft geleid tot de beschikbaarheid van grotere 
voorraden vloeibaar aardgas wereldwijd, hetgeen indirect invloed heeft op de gasprijzen in de 
EU. De studie geeft, op basis van de ervaringen in de VS en gezien de mogelijke bronnen in 
de EU, aan dat de Europese productie van schaliegas in de toekomst in het beste geval kan 
helpen de afhankelijkheid van de EU van ingevoerde energie op 60 % te behouden. Maar 
volgens deze studie bestaat er ook vrij veel onduidelijkheid over de herbruikbare volumes, de 
technologische ontwikkelingen, de acceptatie door het publiek en de toegang tot 
winningsgebieden en markten.
De studie over de gevolgen voor het klimaat toont aan dat er bij de productie van schaliegas in 
de EU meer broeikasgassen vrijkomen dan bij de productie van conventioneel aardgas in de 
EU, maar – indien de productie goed wordt beheerd – minder dan wanneer gas van buiten de 
EU wordt ingevoerd, zowel bij invoer via een pijpleiding als bij vloeibaar aardgas omwille 
van de emissies van het gastransport over lange afstanden.
In de studie over milieurisico's wordt geconcludeerd dat de risico's bij een dergelijke winning 
in het algemeen groter zijn dan bij de conventionele winning van koolwaterstoffen en wordt 
een aantal vragen gesteld met betrekking tot de geldende wetgeving. Deze bevindingen 
worden momenteel geanalyseerd door de diensten van de Commissie. Twee aanvullende 
studies zijn gestart, die verdere sociaaleconomische en juridische ondersteuning zullen bieden 

                                               
1

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

2 Richtlijn 2011/92/EU, PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1, ook de "MEB-richtlijn" genoemd. Voor een richtsnoer betreffende de 
toepassing van de MEB-richtlijn op projecten met betrekking tot de exploratie en winning van onconventionele 
koolwaterstoffen, zie http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1, en Richtlijn 2006/118/EG, PB L 372 van 27.12.2006, 
blz. 19. 
4 Richtlijn 2006/21/EG, PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.
5 Verordening (EG) nr. 1907/2006, PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
6 Richtlijn 79/409/EEG, PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
7 Richtlijn 92/43/EEG, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
8 Gepubliceerd op 7.9.2012, beschikbaar via de website van DG ENV: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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in het kader van de lopende beoordeling1. 
Conclusie
De Commissie neemt kennis van de bezorgdheid met betrekking tot de mogelijke 
gezondheids- en milieurisico's die zijn verbonden aan schaliegasprojecten en hydraulische 
fracturatie. Ze is begonnen met een beoordeling, die tegen eind 2013 zal worden afgerond, 
van de behoefte aan een beoordelingskader voor de veilige winning van onconventionele 
koolwaterstoffen (bijvoorbeeld schaliegas). Alle beleidsmogelijkheden (wetgevende en niet-
wetgevende) worden in het kader van deze beoordeling onderzocht. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2015

Verzoekschriften nrs. 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 
895/2012 en 2376/2013

Indieners roepen op tot een tijdelijk moratorium of een verbod op de winning van schaliegas 
waarbij gebruik wordt gemaakt van hydraulische fracturatie, gezien de mogelijke gevaren 
voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ze zijn ook bezorgd over de mogelijke mazen 
in de geldende EU-wetgeving.

Zoals vermeld in het antwoord van de Commissie op verzoekschrift nr. 1378/2011, hebben 
lidstaten, overeenkomstig artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), het recht om voorwaarden voor de winning van hun energiebronnen 
op te leggen.  Elke lidstaat heeft, rekening houdend met de noodzaak om het milieu te 
beschermen en in een betere staat te brengen (artikel 194, lid 1, VWEU), de bevoegdheid om 
te beslissen of hij de prospectie, exploratie en/of productie van onconventionele gasbronnen 
op zijn grondgebied toelaat. 

Lidstaten moeten er door middel van adequate beoordeling, vergunningsregelingen en 
inspecties en controles voor zorgen dat de exploratie en winning van energiebronnen, met 
inbegrip van die waarbij gebruikgemaakt wordt van hydraulische fracturatie, voldoen aan de 
voorschriften van het bestaande juridische kader in de EU, met inbegrip van bepalingen 
betreffende de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De beginselen inzake 
voorzorg en preventie zijn onderdeel van de leidende beginselen voor de ontwikkeling van het 
milieubeleid van de EU, overeenkomstig artikel 191 van het VWEU. 

In haar beoordeling2 van het EU-milieuwetgevingskader dat van toepassing is op 
schaliegasprojecten heeft de Commissie geconcludeerd dat, op grond van de beschikbare 
technische informatie, de bestaande EU-wetgeving van toepassing is op praktijken die vereist 
zijn voor de exploratie en productie van schaliegas, vanaf de planning tot aan de stopzetting 
ervan. Hieronder vallen bepalingen met betrekking tot de uitvoering van 
milieueffectrapportages voor de winning van aardgas3, de bescherming van het oppervlakte-

                                               
1  Voor meer informatie, zie: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

3  Richtlijn 2011/92/EU, PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1, ook de "MEB-richtlijn" genoemd. Voor een richtsnoer 
betreffende de toepassing van de MEB-richtlijn op projecten met betrekking tot de exploratie en winning van 
onconventionele koolwaterstoffen, zie http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm
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en grondwater1, het beheer van afval van winningsindustrieën2, de registratie, evaluatie en 
goedkeuring van chemische stoffen3 alsook beschermde natuurgebieden die tot het Natura 
2000-netwerk behoren (de Vogelrichtlijn4 en de Habitatrichtlijn5). 

Er wordt door de Commissie nadere informatie verzameld om een beoordeling te kunnen 
opstellen met betrekking tot de vraag of de bestaande EU-wetgeving een toereikend 
beschermingsniveau van het milieu en de menselijke gezondheid waarborgt. In het kader van 
deze verzameling van informatie heeft de Commissie onlangs een studie gepubliceerd over de 
milieurisico's van de winning van onconventionele koolwaterstoffen (zoals schaliegas) 
waarbij gebruik wordt gemaakt van grootvolumehydrofracturering. Daarnaast zijn er studies 
gepubliceerd over de gevolgen voor de energiemarkt en het klimaat6. 

De studie over de gevolgen voor de energiemarkt toont aan dat de ontwikkeling van 
onconventionele gasbronnen in de VS heeft geleid tot de beschikbaarheid van grotere 
voorraden vloeibaar aardgas wereldwijd, hetgeen indirect invloed heeft op de gasprijzen in de 
EU. De studie geeft, op basis van de ervaringen in de VS en gezien de mogelijke bronnen in 
de EU, aan dat de Europese productie van schaliegas in de toekomst  in het beste geval kan 
helpen de afhankelijkheid van de EU van ingevoerde energie te beperken tot 60 %. Maar 
volgens deze studie bestaat er ook vrij veel onduidelijkheid over de herbruikbare volumes van 
schaliegas, kwesties met betrekking tot de technologische ontwikkelingen, de acceptatie door 
het publiek en de toegang tot winningsgebieden en markten.

De studie over de gevolgen voor het klimaat toont aan dat er bij de productie van schaliegas in 
de EU meer broeikasgassen vrijkomen dan bij de productie van conventioneel aardgas in de 
EU, maar – indien de productie goed wordt beheerd – minder dan wanneer gas van buiten de 
EU wordt ingevoerd, zowel bij invoer via een pijpleiding als bij vloeibaar aardgas vanwege de 
effecten op de emissies van het gastransport over lange afstanden.

In de studie over milieurisico's wordt geconcludeerd dat de risico's bij een dergelijke winning 
in het algemeen groter zijn dan bij de conventionele winning van koolwaterstoffen en wordt 
een aantal vragen gesteld met betrekking tot de geldende wetgeving. Deze bevindingen 
worden momenteel geanalyseerd door de diensten van de Commissie. Twee aanvullende 
studies zijn gestart, die verdere sociaaleconomische en juridische informatie zullen bieden in 
het kader van de lopende beoordeling7. 

Conclusie

De Commissie neemt kennis van de bezorgdheid met betrekking tot de mogelijke 
gezondheids- en milieurisico's die zijn verbonden aan schaliegasprojecten en hydraulische 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1, en Richtlijn 2006/118/EG, PB L 372 van 27.12.2006, 
blz. 19. 

2 Richtlijn 2006/21/EG, PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.

3 Verordening (EG) nr. 1907/2006, PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

4 Richtlijn 79/409/EEG, PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

5 Richtlijn 92/43/EEG, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

6  Gepubliceerd op 7.9.2012, beschikbaar via de website van DG ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
7  Voor meer informatie, zie: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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fracturatie. De Commissie heeft in januari 2014 een mededeling en een aanbeveling 
aangenomen betreffende de minimumbeginselen voor de exploratie en productie van 
koolwaterstoffen (zoals schaliegas) met gebruikmaking van grootvolumehydrofracturering1. 
De lidstaten die ervoor hebben gekozen onconventionele koolwaterstoffen, zoals schaliegas, 
te exploreren of te exploiteren, is verzocht uitvoering te geven aan de aanbeveling van 28 juli 
2014 en de Commissie jaarlijks, en voor het eerst in december 2014, informatie te verstrekken 
over de maatregelen die zij in reactie op deze aanbeveling hebben getroffen. De Commissie 
zal de informatie die zij van de lidstaten heeft ontvangen vervolgens publiceren. De 
informatie die de lidstaten eind 2014 hebben verstrekt, wordt momenteel verwerkt voor 
publicatie. De Commissie zal in augustus 2015 een nauwkeurige evaluatie uitvoeren van de 
doeltreffendheid van de huidige aanpak en vervolgens beslissen of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn, waaronder het indienen van verdere wetgevingsvoorstellen. 

De Commissie zal ook blijven controleren of de lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van 
de Uniewetgeving wel nakomen.

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


