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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0444/2012, ingiven av Civil Rights Association, om 
planerna på skiffergasutvinning i Rumänien 

Framställning nr 0484/2012, ingiven av Ralf Fuhrmann, tysk medborgare, 
om hydraulisk spräckning och riskerna i samband med skiffergasutvinning 

Framställning nr 0504/2012, ingiven av Danièle Favari, fransk medborgare, 
och undertecknad av ytterligare 15 860 personer, om deras motstånd mot 
skiffergasutvinning

Framställning nr 0596/2012, ingiven av Vasile Stan, rumänsk medborgare, 
om motståndet mot planerad skiffergasutvinning i Rumänien

Framställning nr 0759/2012, ingiven av Annegret Karimdadian-Hicking, tysk 
medborgare, om hydraulisk spräckning och riskerna i samband med 
skiffergasutvinning

Framställning nr 0761/2012, ingiven av Edward Zytka, polsk medborgare, 
om skiffergasutvinning i Polen

Framställning nr 0895/2012, ingiven av Rosemary Rechter, brittisk 
medborgare, om fossila bränslen 

Framställning nr 2376/2013, ingiven av Oana Chirila, rumänsk medborgare, 
om skiffergasprospektering i Rumänien

1. Sammanfattning av framställning nr 0444/2012



PE502.148v02-00 2/7 CM\1052680SV.doc

SV

Organisationen är djupt kritisk mot projektet för prospektering och utvinning av skiffergas i 
Vama Veche och Constanța och uttrycker oro över den eventuella föroreningen av 
grundvattnet i området vid Rumäniens kust. Organisationen kräver att projektet stoppas eller 
skjuts upp tills det har genomförts en folkomröstning om saken.

Sammanfattning av framställning nr 0484/2012

Framställaren varnar för riskerna med hydraulisk spräckning, den teknik som används vid 
utvinning av skiffergas. Vid hydraulisk spräckning injiceras en trycksatt blandning av vatten 
och kemikalier i marken så att gas kan utvinnas ur berglagren. Enligt framställaren omfattas 
denna teknik av föråldrade gruvregler i Tyskland, och det krävs ingen 
miljökonsekvensbedömning innan tekniken kan användas. Framställaren varnar också för att 
grund- och dricksvattnet förorenas av kemikalier, att jordbruksmark går förlorad, att 
landskapet förstörs av borrhål och att det går åt mycket stora vattenmängder vid 
spräckningsarbetet. Han påpekar dessutom att hydraulisk spräckning får mycket större 
miljökonsekvenser än konventionella metoder för gasutvinning på grund av metanläckaget 
och den höga energiförbrukningen. Framställaren efterlyser bland annat obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning i samband med planer på skiffergasutvinning, förbud mot 
skiffergasutvinning i dricksvattentäkter och naturområden, nekade subventioner till 
spräckningsteknik, absolut prioritering av naturen och miljön samt lagstadgat ansvar för 
gasutvinningsföretagen för att gottgöra de eventuella skador som orsakas.

Sammanfattning av framställning nr 0504/2012

Framställarna samordnar medborgarnas aktioner i flera medlemsstater för att protestera mot 
prospekteringen och utvinningen av skiffergas. Den dokumentation som har lämnats in är så 
omfattande att det inte är möjligt för en lekman att sätta sig in i frågan. Huvudpåståendet är att 
den nuvarande EU-lagstiftningen är ofullständig och alltför svag och inte ger någon 
välgrundad ram för denna nya teknik. Det finns ingen omfattande lagstiftning om utvinning 
av naturresurser, och lagstiftningen om användning av vattenresurser medger alltför många 
undantag för industriändamål, samtidigt som befolkningstrycket på befintliga resurser ökar. I 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt, och senare ändringar, fastställs gränsen för gasutvinning i punkt 1 i bilaga I och 
gränsen för användning av grundvattenresurser i punkt 12 i bilaga I. Framställarna menar att 
båda gränserna är alltför lågt satta, vilket gör konsekvensbedömningen icke-obligatorisk. De 
uppmanar parlamentet att utöva sin befogenhet inom ramen för medbeslutandeförfarandet för 
att ta hänsyn till deras argument.

Sammanfattning av framställning nr 0596/2012

Framställaren protesterar mot utvinningen av skiffergas och påpekar att det i de flesta fall tar 
miljontals år för kolväten att bildas i urberget vid temperaturer på mellan 100 och 150°C. Han 
oroas över de hälsorisker som är förknippade med utvinning av dessa fyndigheter och citerar 
Adam Law, endokrinolog vid Weill Cornell Medical College i New York, som förespråkar ett 
moratorium för hydraulisk spräckning till dess att alla hälsoeffekter har klarlagts. 
Framställaren efterlyser en utredning av andra alternativ för energiövergång, med målet att 
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avsevärt minska användningen av fossila bränslen och kärnenergi och att införa ett 
moratorium för prospektering och utvinning av skiffergas. 

Sammanfattning av framställning nr 0759/2012

Framställaren oroar sig över riskerna med hydraulisk spräckning, en metod som används för 
att utvinna skiffergas ur berggrunden genom att injicera en trycksatt blandning av vatten och 
kemikalier. I Tyskland omfattas metoden av föråldrade gruvbestämmelser som innebär att det 
inte krävs någon miljökonsekvensbedömning i förväg. Hon varnar också för att grund- och 
dricksvattnet förorenas av kemikalier, att jordbruksmark går förlorad, att landskapet förstörs 
av borrhål och att det går åt mycket stora vattenmängder vid spräckningsarbetet. Hon påpekar 
dessutom att spräckning ger mycket större föroreningar än konventionell gasutvinning på 
grund av metanläckaget och den höga energiförbrukningen. Hon efterlyser därför obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning före skiffergasutvinning, förbud mot skiffergasutvinning i 
dricksvattentäkter och naturområden, nekade subventioner för hydraulisk spräckning, absolut 
prioritering av naturen och miljön samt lagstadgat ansvar för gasutvinningsföretagen för de 
eventuella skador som orsakas.

Sammanfattning av framställning nr 0761/2012

Framställaren påpekar att Polen håller på att utveckla en intensiv utvinning av skiffergas, 
vilket kan innebära stora problem och i synnerhet kan leda till att grundvattnet förorenas av 
metan och kemikalier. Framställaren uppmanar därför parlamentet att ingripa och sätta stopp 
för skiffergasutvinningen, som främst bedrivs av utländska koncerner och som inte bara 
kommer att leda till katastrofala miljöföroreningar utan även utgör en allvarlig hälsorisk för 
människor och djur. 

Sammanfattning av framställning nr 0895/2012

Framställaren anser att EU-lagstiftningen inte räcker till för att hantera riskerna i samband 
med hydraulisk spräckning vid skiffergasutvinning. Hon efterlyser särskilda bestämmelser för 
landbaserad utvinning, eftersom nuvarande bestämmelser bygger på lagstiftning som gäller 
utvinning till havs. Framställaren föreslår att man antar rättsliga normer för att reglera bland 
annat cementkvalitet, seismisk övervakning, upptäckt av ytliga förekomster av metan, 
vattenutsläpp och avstånd från bostadsområden.

I den andra delen av framställningen protesterar framställaren mot att gas i initiativet 
Horisont 2020 betecknas som en energiform som medför låga koldioxidutsläpp, och att 
finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt på området förnybar energi har utökats 
till att uttryckligen omfatta fossila bränslen. Framställaren invänder mot denna ändring. Hon 
anser att den kommer att inverka negativt på sektorn för förnybar energi och vill ha ett 
klargörande i detta avseende.

Sammanfattning av framställning nr 2376/2013

Framställaren hävdar att den rumänska regeringen, som har ingått ett avtal om prospektering 
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och utvinning av skiffergas med företaget Chevron, nu gör allt för att försvara företagets 
intressen, samtidigt som den åsidosätter enskilda medborgares rättigheter. Hon motsätter sig 
att sprängmedel används nära bostads- och turistområden utan fastighetsägarnas godkännande 
och uttrycker oro över de eventuellt dödliga konsekvenserna av vattenföroreningen i 
flodområdet Dobrogea, som är lokalbefolkningens enda vattentäkt. Hon hävdar att regeringen 
agerar oansvarigt och riskerar tiotusentals liv, och hon kräver att denna verksamhet upphör 
omedelbart. 

2. Tillåtlighet

Framställning nr 0444/2012: Framställningen förklarades tillåtlig den 19 juli 2012. 
Framställning nr 0484/2012: Framställningen förklarades tillåtlig den 10 september 2012. 
Framställning nr 0504/2012: Framställningen förklarades tillåtlig den 12 september 2012.
Framställning nr 0596/2012: Framställningen förklarades tillåtlig den 17 september 2012.
Framställningarna nr 0759/2012 och 0761/2012: Framställningarna förklarades tillåtliga 
den 11 oktober 2012.
Framställning nr 0895/2012: Framställningen förklarades tillåtlig den 6 november 2012.
Framställning nr 2376/2013: Framställningen förklarades tillåtlig den 25 september 2014.

Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 18 december 2012

Framställarna begär ett tillfälligt moratorium eller ett förbud mot skiffergasutvinning genom 
hydraulisk spräckning, med tanke på de eventuella riskerna för människors hälsa och miljön. 
De är också oroade över eventuella kryphål i den gällande EU-lagstiftningen.
Som kommissionen påpekar i sitt svar på framställning nr 1378/2011 har medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
rätt att bestämma villkoren för utvinning av sina energiresurser. Med vederbörlig hänsyn till 
kravet på att skydda och förbättra miljön (artikel 194.1 i EUF-fördraget) ansvarar varje 
medlemsstat för beslutet om huruvida prospektering, utvinning och/eller produktion av 
okonventionella gasresurser ska tillåtas inom dess jurisdiktion. Denna bestämmelse påverkar 
inte tillämpningen av artikel 192.2 c i EUF-fördraget, enligt vilken åtgärder som väsentligt 
påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna strukturen hos dess 
energiförsörjning kan antas, men detta kräver ett enhälligt beslut av rådet i enlighet med ett 
särskilt lagstiftningsförfarande.
Medlemsstaterna måste, genom lämpliga bestämmelser om bedömning, licensiering och 
tillstånd samt genom övervakning och inspektion, se till att all utvinning och allt utnyttjande 
av energiresurser, även med hydraulisk spräckningsteknik, uppfyller kraven i EU:s gällande 
lagstiftning, bland annat bestämmelserna om skydd av människors hälsa och miljön. 
Försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder ingår i de vägledande 
principerna för utarbetande av EU:s miljöpolitik enligt artikel 191 i EUF-fördraget. 
I sin rättsliga bedömning1 har kommissionen utifrån tillgängliga tekniska uppgifter dragit 
slutsatsen att den befintliga EU-lagstiftningen är tillämplig på de metoder som krävs för 
utvinning och produktion av skiffergas, från planering till upphörande. Här ingår bland annat 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
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bestämmelser om genomförande av miljökonsekvensbedömningar för projekt för 
naturgasutvinning1, skydd av yt- och grundvatten2, hantering av avfall från 
utvinningsindustrier3, registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier4 samt 
miljöskyddsområden enligt Natura 2000 (dvs. fågeldirektivet5 och habitatdirektivet6). 
Kommissionen håller på att samla in ytterligare information för att avgöra om den befintliga 
EU-lagstiftningen ger ett tillräckligt skydd för miljön och människors hälsa. Inom ramen för 
denna informationsinsamling lade kommissionen nyligen fram en undersökning om 
miljörisker med utvinning av okonventionella kolväten (såsom skiffergas) genom hydraulisk 
högvolymsspräckning. Dessutom har undersökningar om energimarknaden och om 
klimatpåverkan offentliggjorts7. 
Undersökningen om effekter på energimarknaden visar att projekt för okonventionell gas i 
USA har ökat utbudet av flytande naturgas på global nivå, vilket indirekt har påverkat 
gaspriserna i EU. Om man ser till USA:s erfarenhet och EU:s potentiella resurser tyder 
undersökningen på att framtida skiffergasproduktion i Europa i bästa fall skulle kunna bidra
till att EU:s behov av importerad energi ligger kvar på cirka 60 procent. Det visar dock också 
i vissa fall på en betydande osäkerhet när det gäller återvinningsbara volymer, teknisk 
utveckling, allmänhetens acceptans och tillgången till mark och marknader.
Enligt undersökningen om klimatpåverkan orsakar skiffergas som produceras i EU större 
växthusgasutsläpp än konventionell naturgas som produceras i EU, men med god hantering 
mindre utsläpp än gas som importeras från länder utanför EU, vare sig det sker via 
rörledningar eller med tanker för flytande naturgas, på grund av utsläppen från gastransport på 
långa sträckor.
Undersökningen om miljörisker visar att sådan verksamhet i allmänhet medför större risker än 
konventionell utvinning av kolväten, och det tas upp ett antal frågeställningar om den 
tillämpliga lagstiftningen. Resultaten granskas för närvarande av kommissionen. Det har 
inletts två kompletterande undersökningar som kommer att ge ytterligare socioekonomiskt 
och rättsligt underlag för den pågående utvärderingen8. 
Slutsats
Kommissionen noterar den oro som framförs för eventuella hälso- och miljörisker i samband 
med skiffergasprojekt och hydraulisk spräckning. Den har inlett arbetet med att till slutet av 
2013 utvärdera behovet av en bedömningsram för säker och trygg utvinning av 
okonventionella kolväten (t.ex. skiffergas). Alla politiska alternativ (lagstiftande eller icke 
lagstiftande åtgärder) kommer att undersökas inom ramen för detta förfarande. 

                                               
1 Direktiv 2011/92/EU, EUT L 26, 28.1.2012, s. 1 (även kallat MKB-direktivet). En vägledning om MKB-direktivets 
tillämpning på projekt som rör utvinning och utnyttjande av okonventionella kolväten finns på 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

2 Direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, och direktiv 2006/118/EG, EUT L 372, 27.12.2006, s 19. 
3 Direktiv 2006/21/EG, EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 Förordning (EG) nr 1907/2006, EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 Direktiv 79/409/EEG, EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
6 Direktiv 92/43/EEG, EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 Undersökningen publicerades den 7 september 2012 och finns tillgänglig på webbplatsen för 
generaldirektoratet för miljö: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
8 Ytterligare information finns på http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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4. Kommissionens kompletterande svar (REV), mottaget den 28 februari 2015

Framställningarna nr 0444/2012, 0484/2012, 0504/2012, 0596/2012, 0759/2012, 0761/2012, 
0895/2012 och 2376/2013

Framställarna begär ett tillfälligt moratorium eller ett förbud mot skiffergasutvinning genom 
hydraulisk spräckning med tanke på de eventuella riskerna för människors hälsa och miljön. 
De är också oroade över eventuella kryphål i den gällande EU-lagstiftningen.

Som kommissionen påpekar i sitt svar på framställning nr 1378/2011 har varje medlemsstat 
rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av sina energiresurser i enlighet med artikel 194.2 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Med vederbörlig hänsyn 
till kravet på att skydda och förbättra miljön (artikel 194.1 i EUF-fördraget) ansvarar varje 
medlemsstat för beslutet om huruvida prospektering, utvinning och/eller produktion av 
okonventionella gasresurser ska tillåtas inom dess jurisdiktion. 

Medlemsstaterna måste, genom lämpliga bestämmelser om bedömning, licensiering och 
tillstånd samt genom övervakning och inspektion, se till att all utvinning och allt utnyttjande 
av energiresurser, även med hydraulisk spräckningsteknik, uppfyller kraven i EU:s gällande 
lagstiftning, bland annat bestämmelserna om skydd av människors hälsa och miljön. 
Försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder ingår i de vägledande 
principerna för utarbetande av EU:s miljöpolitik enligt artikel 191 i EUF-fördraget. 

I sin bedömning1 av EU:s miljörättsliga ram för skiffergasprojekt har kommissionen utifrån 
tillgängliga tekniska uppgifter dragit slutsatsen att den befintliga EU-lagstiftningen är 
tillämplig på de metoder som krävs för utvinning och produktion av skiffergas, från planering 
till upphörande. Här ingår bland annat bestämmelser avseende genomförande av 
miljökonsekvensbedömningar för projekt för naturgasutvinning2, skydd av yt- och 
grundvatten3, hantering av avfall från utvinningsindustrier4, registrering, utvärdering och 
godkännande av kemikalier5 samt miljöskyddsområden enligt Natura 2000 (dvs. 
fågeldirektivet6 och habitatdirektivet7). 

Kommissionen håller på att samla in ytterligare information för att avgöra om den befintliga 
EU-lagstiftningen ger ett tillräckligt skydd för miljön och människors hälsa. Inom ramen för 
denna informationsinsamling lade kommissionen nyligen fram en undersökning om 
miljörisker med utvinning av okonventionella kolväten (såsom skiffergas) genom hydraulisk 
högvolymsspräckning. Dessutom har undersökningar om energimarknaden och om 

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

2 Direktiv 2011/92/EU, EUT L 26, 28.1.2012, s. 1 (även kallat MKB-direktivet). En vägledning om MKB-
direktivets tillämpning på projekt som rör utvinning och utnyttjande av okonventionella kolväten finns på 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, och direktiv 2006/118/EG, EUT L 372, 27.12.2006, s 19. 

4 Direktiv 2006/21/EG, EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

5 Förordning (EG) nr 1907/2006, EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

6 Direktiv 79/409/EEG, EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

7 Direktiv 92/43/EEG, EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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klimatpåverkan också offentliggjorts1. 

Undersökningen om effekter på energimarknaden visar att projekt för okonventionell gas i 
USA har ökat utbudet av flytande naturgas på global nivå, vilket indirekt har påverkat 
gaspriserna i EU. Om man ser till USA:s erfarenhet och EU:s potentiella resurser tyder 
undersökningen på att framtida skiffergasproduktion i Europa i bästa fall skulle kunna bidra 
till att begränsa EU:s behov av importerad energi till cirka 60 procent. Det visar dock också 
på en betydande osäkerhet när det gäller återvinningsbara volymer av skiffergas, problem med 
den tekniska utvecklingen, allmänhetens acceptans och tillgången till mark och marknader.

Enligt undersökningen om klimatpåverkan skulle skiffergas som produceras i EU orsaka 
större växthusgasutsläpp än konventionell naturgas som produceras i EU, men med god 
hantering mindre utsläpp än gas som importeras från länder utanför EU, vare sig det sker via 
rörledningar eller med tanker för flytande naturgas, på grund av utsläppen i samband med 
gastransport på långa sträckor.

Undersökningen om miljörisker visar att sådan verksamhet i allmänhet medför större risker än 
konventionell utvinning av kolväten, och det tas upp ett antal frågeställningar om den 
tillämpliga lagstiftningen. Resultaten granskas för närvarande av kommissionen. Det har 
inletts två kompletterande undersökningar som kommer att ge ytterligare socioekonomiskt 
och rättsligt underlag för den pågående utvärderingen2. 

Slutsats

Kommissionen noterar den oro som framförs när det gäller eventuella hälso- och miljörisker i 
samband med skiffergasprojekt och hydraulisk spräckning. Den antog i januari 2014 ett 
meddelande och en rekommendation om minimiprinciper för undersökning och utvinning av 
kolväten (såsom skiffergas) genom hydraulisk högvolymsspräckning3. De medlemsstater som 
har valt att undersöka eller utvinna okonventionella kolväten såsom skiffergas uppmanades att 
tillämpa rekommendationen senast den 28 juli 2014 och att årligen informera kommissionen 
om de åtgärder de inför till följd av denna rekommendation, första gången i december 2014. 
Kommissionen kommer sedan att offentliggöra informationen från medlemsstaterna. Den 
information som medlemsstaterna lämnade i slutet av 2014 bearbetas nu för publicering. 
Kommissionen kommer till augusti 2015 att noggrant utvärdera hur effektiv den nuvarande 
strategin är och kommer sedan att besluta om det krävs ytterligare åtgärder, bland annat nya 
lagstiftningsförslag. 

Kommissionen kommer även att fortsätta att övervaka hur medlemsstaterna fullgör sina 
skyldigheter enligt unionslagstiftningen.

                                               
1 Undersökningen publicerades den 7 september 2012 och finns tillgänglig på webbplatsen för 
generaldirektoratet för miljö: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 Ytterligare information finns på http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=SV


