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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju
(2011/2308(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiivi 92/91/EMÜ puurides 
maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise 
miinimumnõuete kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 
2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise (kaevandusjäätmete direktiiv) ja 
direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 
2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (elupaikade direktiiv)6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiivi 
2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC direktiiv)7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise 
kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (vee 
raamdirektiiv)9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
                                               
1 EÜT L 164, 30.6.1994, lk 3.
2 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 9.
3 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.
4 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.
5 ELT L 26, 28.1.2012, lk 1.
6 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
7 ELT L 24, 29.1.2008, lk 8.
8 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
9 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
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2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest 
(põhjaveedirektiiv)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (REACH-
määrus)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 
98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta (biotsiidide direktiiv)3,

– võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega 
seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (Seveso II direktiiv)4,

– võttes arvesse oma 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni avamerel nafta ja gaasi 
tootmise ohutusega seotud probleemide kohta5,

– võttes arvesse komisjoni energeetika peadirektoraadi 8. novembri 2011. aasta aruannet 
mittekonventsionaalse gaasi kohta Euroopas6,

– võttes arvesse keskkonna peadirektoraadi 26. jaanuari 2012. aasta saatemärkust Euroopa 
Parlamendi liikmetele kildagaasiprojektidele kohaldatava ELi keskkonnaalase 
õigusraamistiku kohta,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Energia tegevuskava aastani 2050” 
(COM(2011)0885),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 11, 191 ja 194,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et hiljutised tehnoloogia edusammud on juba ergutanud 
mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste kiiret kaubanduslikku kaevandamist teatavates 
maailma piirkondades, mis oluliselt suurendab energiajulgeolekut, tugevdades majandust 
üldiselt ja suurendades tööhõivet, konkurentsivõimet ja innovaatilisust;

                                               
1 ELT L 372, 27.12.2006, lk 12.
2 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
3 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.
4 EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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B. arvestades, et energia tegevuskavas aastani 2050 märgitakse, et gaas on energiasüsteemi 
ümberkorraldamiseks otsustava tähtsusega, aidates vähendada heitkoguseid; arvestades, et 
komisjon märgib, et kildagaasist ja muudest mittekonventsionaalsetest fossiilsetest 
kütustest kujuneb Euroopas ja Euroopa ümbruses väga oluline uus varustusallikas;

C. arvestades, et kahte peamist mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste potentsiaali 
vallandamise tehnoloogiat, horisontaalset puurimist ja hüdraulilist purustamist, on 
kasutatud aastakümneid;

D. arvestades, et oluline analüüs alles käib ning kasvab vajadus täiendava ja pideva teadustöö 
järele; arvestades, et andmete, proovide ja katsete olemasolu ja läbipaistvus on äärmiselt 
oluline asjakohast reguleerimist toetava kvaliteetse teadustöö jaoks;

E. arvestades, et igasuguste fossiilsete kütuste ja maavarade kaevandamine sisaldab 
potentsiaalseid riske keskkonnale; arvestades, et on väga oluline kohaldada 
ettevaatusprintsiipi mis tahes tulevasele loodusvarade arendamisele Euroopas, et 
vähendada selliseid riske pideva teadustöö, nõuetekohase majandamise, reguleerimise ja 
järelevalve abil kõikides uurimise ja kasutamise protsessi faasides;

Üldraamistik – reguleerimine, rakendamine, järelevalve ja koostöö

1. rõhutab, et vaatamata liikmesriikide eesõigusele kasutada oma energiaressursse, peaks 
igasugune mittekonventsionaalsete fossiilkütuste arendamine tagama õiglased ja võrdsed 
tingimused kogu liidus, vastates täielikult asjaomasele ELi keskkonnakaitse õigusele;

2. usub, et arvestades mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste suhtelist uudsust üldsuse 
jaoks, tuleb Euroopa regulatiivse raamistiku alusel läbi viia põhjalik hindamine ja võtta 
vajaduse korral parandusmeetmeid;

3. rõhutab, et domineeriv eksperdiarvamus osutab, et mittekonventsionaalsete fossiilkütuste 
kaevandamises sisalduvaid riske, millest enamik on ühised konventsionaalse fossiilse 
kütuse kaevandamisega, saaks piirata ennetavate meetmete abil, mille hulgas on 
nõuetekohane planeerimine, testimine, uue tehnoloogia kasutamine, parimad tavad ja 
pidev andmekogumine, järelevalve ja aruandlus;

4. peab tervitab komisjoni esialgset hinnangut mittekonventsionaalsetele fossiilsetele 
kütustele kohaldatava ELi keskkonnaalase õigusraamistiku kohta; nõuab tungivalt, et 
komisjon kasutaks oma pädevust seoses peamiste ELi keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuetekohase ülevõtmise ja rakendamisega kõikides liikmesriikides;

5. palub komisjonil koostöös liikmesriikide ja pädevate reguleerivate asutustega kehtestada 
pidev järelevalve selle valdkonna arengute üle ja võtta vajalikke meetmeid ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide läbivaatamisel;

6. rõhutab, et mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste uurimise ja kasutamise õige 
reguleerimine sõltub kokkuvõttes asjaomaste riiklike ametivõimude pädevusest ja 
ressurssidest; palub seetõttu liikmesriikidel tagada pädevate riiklike ametiasutuste 
personalile sobilikud koolitus- ja rahvusvahelised vahetusprogrammid ning luua 
kooskõlastusplatvorm, et teha järelevalvet eri pädevate asutuste kohustuste üle 
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mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste alal;

7. rõhutab usaldusväärsed institutsioonide, näiteks Rahvusvaheline Energiaagentuuri olulist 
tegevust hüdraulilise purustamise kohta laiahaardelise parima võimaliku tehnika 
võrdlusdokumendi ettevalmistamisel; palub komisjonil teha sel eesmärgil koostööd 
liikmesriikide, Rahvusvaheline Energiaagentuuri ja ettevõtjate liitudega;

8. palub liikmesriikide ametiasutustel vaadata läbi riiklikud õigusnormid konventsionaalsete 
fossiilsete kütuste puurkaevude kohta ja ajakohastada mittekonventsionaalsete fossiilsete 
kütuste kaevandamise spetsiifikat hõlmavaid sätteid;

9. tunnistab, et tööstusharu ettevõtjad kannavad peamist vastutust õnnetustele reageerimise 
eest; tunneb heameelt edusammude üle, mida selles sektoris on tehtud kõrgete keskkonna-
ja ohutusstandardite seadmisel; rõhutab, et oluline on tööstusharupoolse nõuete täitmise 
järelevalve korrapäraste kontrollide abil, mida teevad väljaõpetatud spetsialistid;

10. palub komisjonil luua võimalused keskkonda parandava mittekonventsionaalsete 
fossiilsete kütuste tehnoloogia alaste teadustööprojektide rahastamiseks ELi teadus- ja 
arendustegevuse programmide, näiteks Horisont 2020 ja Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise kava raames; nõuab tungivalt, et ELi ettevõtjad ja akadeemilised 
institutsioonid arendaksid vastavaid kooperatiivseid teadus- ja arendustegevuse 
programme, mis suurendavad ohutust uurimis- ja tootmistegevuses;

Hüdraulilise purustamise keskkonnatahud

11. tunnistab, et kaevandustegevuse vormi ja meetodi määravad igas konkreetses piirkonnas 
leiduvate kivimite liigid; nõuab kohustuslikku eellubade taotlemist, mis eelneb tulevase 
põlevkivikaevanduse süva- ja pinnalähedase geoloogia geoloogilisele analüüsile, 
sealhulgas aruandeid kogu varasema või praeguse kaevandustegevuse kohta piirkonnas;

12. tunnistab, et hüdrauliliseks purustamiseks kulub suhteliselt suurel hulgal vett; juhib siiski 
tähelepanu sellele, et need veehulgad ei ole nii märkimisväärsed võrreldes teiste 
tööstustegevuste vajadustega; toonitab, et on tarvis eelnevaid veevarustuskavasid, mis 
põhinevad kohalikul hüdroloogial;

13. usub, et arvestades sügavust (üle 3 km), milles hüdrauliline purustamine toimub, on 
peamine mure seoses põhjavee saastusega puurkaevu terviklikkus ning manteldamise ja 
tsementimise kvaliteet;

14. rõhutab, et tõhus ennetamine nõuab puurkaevu ehitamisel pidevat järelevalvet kehtestatud 
kõrgeimate standardite ja tavade range järgimise üle; toonitab, et nii tööstusharu kui ka 
pädevad asutused peaksid tagama korrapärase kvaliteedikontrolli manteldamise ja 
tsementimise terviklikkuse kohta;

15. soovitab koos käitajate, reguleerivate asutuste ja hädaabiteenistustega valmistada ette 
standardiseeritud hädaolukordade lahendamise plaanid ja luua spetsialiseerunud 
hädaolukordade lahendamise meeskonnad;

16. usub, et kohapealne suletud ahela põhine vee ringlussevõtmine, kasutades terasest paake, 
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on keskkondlikult kõige kindlam viis tagasivooluvee töötlemiseks, viies miinimumini 
veehulga, maapinnale lekkimise võimalikkuse ja vee puhastamisega seotud transpordist 
tingitud kulud, liikluse ja teede kahjustused;

17. nõuab olemasolevate reovee puhastamise standardite ja kohustuslike veemajanduskavade 
ranget rakendamist käitajate poolt koostöös pädevate asutustega;

18. on arvamusel, et purustusvedeliku keemilise koostise deklareerimine peaks olema 
kohustuslik; on seisukohal, et käitajatelt tuleb nõuda täielikku läbipaistvust ja andmete 
avaldamist;

19. märgib, et multihorisontaalse puurkaevu puurimisplatvormid viivad miinimumini maa 
kasutuse ja maastiku häirimise;

Kodanike osalus ja kohalikud tingimused

20. tunnistab, et puurimistegevus võib ajutiselt kahjustada elutingimusi, ja nõuab seetõttu, et 
võetaks kõik vajalikud meetmed, eriti tööstusharu poolt, et viia sellise tegevuse 
negatiivsed tagajärjed miinimumini;

21. usub, et avalikkuse osalus tuleks tagada adekvaatsete avaliku teabe kampaaniate abil enne 
uurimisfaasi ja avaliku arutelu abil enne kasutamisfaasi; nõuab laialdasemat teavitamist ja 
avalikku koolitamist mittekonventsionaalsete fossiilsete kütustega seotud tegevuste kohta, 
et tagada avalikkuse mõistmine, nõusolek ja kindlus nende tegevuste reguleerimises;

22. peab sellega seoses õigeks 2012. aasta ELi eelarve assigneeringut selliseks avalikuks 
dialoogiks ja julgustab liikmesriike seda rahastamist kasutama, et tagada potentsiaalsetel 
mittekonventsionaalsete fossiilsete kütuste arendamise aladel elavate kodanike parem 
teavitatus;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Energiasüsteemi ümberkorraldamiseks, aidates vähendada heitkoguseid olemasolevate 
tehnoloogiatega, on gaas otsustava tähtsusega vähemalt kuni 2030. või 2035. aastani. Kildagaasist 
ja muudest mittekonventsionaalsetest gaasiallikatest on saanud võimalikud olulised uued 
varustusallikad Euroopas ja Euroopa ümbruses. See on kirjas ka komisjoni energia tegevuskavas 
aastani 2050 (komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Energia tegevuskava aastani 2050” 
(COM(2011)0885).

Nimetatud dokumendis tunnistab komisjon, et konventsionaalse gaasi tootmine väheneb. Euroopa 
peab lisaks kodumaisele maagaasile tuginema märkimisväärsele gaasiimpordile ja koos siseturu 
integratsiooniga leevendab sisemaine kildagaas ELi impordisõltuvuse probleemi.

Viimastel aastatel on „mittekonventsionaalsete” süsivesinike, eelkõige kildagaasi, kuid ka 
põlevkiviõli kaevandamine viinud pretsedenditute ja radikaalsete muutusteni ülemaailmsetel 
energiaturgudel. Täpsemalt on kildagaas tõusnud 1,4%-lt 2000. aastal USA gaasiturul umbes 
17%ni 2011. aastal. Ülemaailmseid gaasihindu ja kaubandusmustreid kujundatakse ümber, millel 
on ilmsed tagajärjed ELile.

„Kildagaasi revolutsioon” levib üle maailma suhteliselt kiires tempos. Mõne hinnangu kohaselt 
ületavad ELis asuvad kildagaasi koguvarud 56 000 miljardit kuupmeetrit, millest umbes 14 000 
miljardit kuupmeetrit võib olla tehniliselt kättesaadav. Seda saab võrrelda Norra 2215 miljardi 
kuupmeetri konventsionaalsete varude ja umbes 104 miljardi kuumeetrise aastatoodangu ning ELi 
aastase umbes 522 miljardi kuupmeetrise kodumaise ja imporditud konventsionaalse gaasi 
tarbimisega.

Kuigi liiga vara on järeldada, kas ELis saaks ökonoomselt kaevandada märkimisväärseid mahtusid, 
on mitu liikmesriiki andnud loa kildagaasi uurida ja valmistuvad kaevandamiseks, kui avastused 
seda lubavad.

Lisaks tavapärasele vertikaalsele puurimisele ja nüüdisaegsetele arvutil põhinevatele 
uurimismeetoditele on võtmeks kildagaasi ja põlevkiviõli jätkusuutlikule tootmisele kaks 
kõrgtehnoloogiat: horisontaalne puurimine ja hüdrauliline purustamine. Horisontaalne puurimine 
hõlmab vertikaalsete puurkaevude puurimist sügavuseni, mis on suurem kui kaks kilomeetrit, 
kusjuures horisontaalsed laiendused järgnevad seejärel mööda geoloogilisi formatsioone kuni kolm 
kilomeetrit või rohkem.

Hüdrauliline purustamine on põhjalikult ettevalmistatud ja testitud tehnoloogia, mida on alates 
1947. aastast kasutatud rohkem kui 1,2 miljonis puurkaevus, peamiselt Kanadas ja USAs ning 30 
aasta jooksul Euroopas (hiljuti Saksamaal, Rootsis, Poolas, Hispaanias, Taanis ja 
Ühendkuningriigis), seda kasutatakse konventsionaalsete süsivesinike kaevandamisel ELis ja 
kasutatakse või kavatsetakse kasutada väga suures ulatuses paljudes riikides üle maailma, 
sealhulgas Argentina, Hiina, Ukraina ja India.

Lisaks sellele taustale on oluline jälgida üle maailma reguleerimiskordi ja -tavasid ning tunnistada 
ja käsitleda probleeme, mis seonduvad kildagaasi ja põlevkiviõli kaevandamise 
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keskkonnamõjudega. Need keskenduvad võimalikule suurte veehulkade tarbimisele, 
põhjaveekogumite, eriti joogivee, võimalikule keemilisele saastusele, reovee puhastamisele ja 
riskidele pinnaveele, puurpuru säilitamisele, asukohaspetsiifilistele mõjudele, seismilistele 
mõjudele ja võimalikele mõjudele kasvuhoonegaaside heitkogustele.

Oluline on märkida, et ükski ametlik või muu usaldusväärne allikas ei ole näidanud süstemaatilist 
seost kildagaasi ja põlevkiviõli kaevandamise ning inimeste või loomade tervise vahel. Ükski 
ametlik ega muu usaldusväärne allikas maailmas ei ole näidanud ühtki juhtumit, kus hüdrauliline 
purustamine oleks viinud joogivee saastumiseni.

Siiski tuleks rõhutada, et ükski inimtegevus ei saa olla täiesti riskivaba. Määruse eesmärk peab 
olema keskkonnamõju miinimumini viimine ja mõistliku tasakaalu loomine, arvestades teadust, 
statistilisi andmeid ja riskide ning hüvede täielikku kaalumist (hõlmates ka alternatiive). Kahjuks 
on avalikku arutelusse kuulunud mõningate andmete tahtlik summutamine ja palju üldistamist 
hüpoteetiliste või üksikute õnnetusjuhtumite kohta kogu kildagaasi ja põlevkiviõli kaevandamise 
suhtes.

Seetõttu peaksid komisjon ja pädevad riiklikud asutused jätkama võimalike keskkonnamõjude 
uurimist, kuid teaduslikel ja statistikapõhistel alustel, hõlmates liikmesriike ja kogu maailma 
usaldusväärseid allikaid. Vältima tuleks tuginemist ideoloogiliselt kallutatud teaduslikele 
argumentidele.

Komisjon ja pädevad riiklikud asutused peaksid edendama maksimaalset läbipaistvust ja pakkuma 
avalikkusele teavet, mis põhineb nii tõendatud teadusel ja statistikal kui ka riskide ja hüvede 
konteksti- ja võrdlusvahendipõhisel hindamisel.

Reguleerimine, rakendamine, järelevalve ja koostöö

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikes 2 märgitakse selgesti, et liikmesriikidel on 
suveräänsed õigused seoses energiakombinatsiooni valikuga ning litsentside ja muude lubade 
väljaandmine süsivesinike varude uurimiseks ja kasutamiseks on liikmesriigi eesõigus.

ELis suunavad kildagaasi ja põlevkiviõli kaevandamist samad põhimõtted, mis kehtivad muude 
kaevandamisliikide puhul, nagu kivisöe, konventsionaalse gaasi ja nafta ammutamine, vee ja 
maasoojuse saamine ja maa-alused meetodid, mille hulgas on CO2 juhtimine gaasi ja nafta 
kogumiseks, gaasi- ja naftavarude säilitamine ning CO2 säilitamine süsiniku kogumise ja 
säilitamise otstarbel.

Komisjon leiab, et ELi keskkonnaalased õigusaktid hõlmavad mittekonventsionaalse süsivesiniku 
projekte, mis sisaldavad kõrgtehnoloogiliste menetluste, näiteks horisontaalse puurimise ja 
hüdraulilise purustamise kombineeritud kasutamist alates kavandamisest lõpetamiseni, kusjuures 
kohaldatavad on 36 instrumenti ja põhiliselt hõlmab see kaheksat direktiivi. Komisjon on 
kinnitanud, et olemasolevad ELi ja liikmesriikide õigusaktid käsitlevad rahuldavalt kõiki kildagaasi 
ja põlevkiviõli kaevandamise tahkusid.

Kohaldatava KMH direktiivi (direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta) ja kaevandusjäätmete direktiivi alusel on avalikul arvamusel 
õigus arutelule. Kui kaevandamine algab, kohustavad asjaomased ELi instrumendid teostama 
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lubade läbivaatamisi ja vajaduse korral neid muutma. Pädevatel riiklikel asutustel on 
järelevalvekohustused ja nõuete mittetäitmise korral võidakse kaevandamine keelustada.

Tõdetakse, et ELi ja liikmesriikide õigusaktide tõhusus sõltub lõppkokkuvõttes pädevate riiklike 
asutuste tõhususest, nii et liikmesriigid peavad pöörama tähelepanu oma regulatiivsete, järelevalve-
ja jõustamisvahendite tugevdamisele, arvestades kildagaasi ja põlevkiviõli kaevandamise 
väljavaateid.

Iga uus ELi õigusakt destabiliseerib praegust ELi ja liikmesriikide kordade adekvaatset 
võrgustikku, viies neid eemale olemasolevast riskianalüüsil põhinevast lähenemisviisist ja 
põhjustades nii lünkade kui ka üleliigsuse ohtu regulatiivses raamistikus. Komisjon ja pädevad 
riiklikud asutused peaksid jälgima tehnoloogia muutusi üle maailma, et hinnata pidevalt 
olemasolevate õigusaktide ja regulatiivse tava adekvaatsust ja tõhusust.

Teavet juba jagatakse ELis ja ülemaailmselt komisjoni, pädevate riiklike asutuste ja ettevõtjate 
rühmade poolt. Suuremad jõupingutused, et jagada parimaid tavasid ja regulatiivseid kogemusi, 
sealhulgas areneva tehnoloogia kasutamise ja mõju statistilise järelevalve kohta, võivad anda 
märkimisväärset mõlemapoolset kasu.

Komisjon ja pädevad riiklikud asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu eesrindlike Põhja-
Ameerika reguleerivate asutuste nagu British Columbia Oil and Gas Commission ja Energy 
Resources Conservation Board of Alberta kogemustele, mis hõlmavad mitut aastakümmet. 
Tervitada tuleb selliseid algatusi nagu Canadian Association of Petroleum Producersi algatus 
hüdraulilise purustamise parima tava määratlemiseks ning Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
algatus määratleda kildagaasi ja põlevkiviõli parim tava.

Pädevad riiklikud asutused peaksid koguma ja jagama teavet õnnetusjuhtumite kohta, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ärihuvisid, et õnnetusjuhtumitest saaks kohe õppust võtta ja järeldused teha. 
Komisjon peaks hindama olemasolevate eri pädevate riiklike asutuste vaheliste teabevoogude 
tõhusust, võttes nõuetekohaselt arvesse sellega kaasnevat halduskoormust.

Hüdraulilise purustamise keskkonnatahud

Veevarud

Vesi on purustamisvedeliku põhikomponent ning suurte veehulkade ammutamine ja tarbimine võib 
kohalikul tasandil mõjutada maapinna ja põhjaveeallikate ökoloogilist ja kvantitatiivset seisundit 
ning veehulga ja -voolu vähenemine võib mõjutada veekvaliteeti ja seonduvaid ökosüsteeme.

Kildagaas kuulub kõige veetõhusamate energiaallikate hulka. Vastupidiselt laialt levinud 
arvamusele on kaevandamiseks vajalikud veehulgad muude nõuetega võrreldes minimaalsed. 
Autoriteetsed hinnangud 9 miljardi kuupmeetri kildagaasi tootmiseks aastas (umbes 10% 
Ühendkuningriigi praegusest aastasest gaasitarbimisest) Ühendkuningriigis vaja mineva vee kohta 
on 1,25–1,65 miljonit m3, mis on 0,14–0,18% praegusest aastasest veevõtmisest tööstuse jaoks (905 
miljonit m3, elektri tootmine välja arvatud). 

Sellele vaatamata peaksid komisjon ja pädevad riiklikud asutused jälgima potentsiaalset veevarude 
kasutamist vastavates rahvamajandusharudes muude ja alternatiivsete kasutusalade kontekstis. 



PR\892948ET.doc 11/12 PE483.605v01-00

ET

Tootjad peaksid vähendama veelgi vee kasutamist purustamisel, jätkama lahenduste otsimist, mis 
väldivad magevee kasutamist, ja viima maksimumini taaskasutuse. Pädevad riiklikud asutused 
peaksid pöörama regulatiivses menetluses jätkuvalt tähelepanu veevarude kättesaadavusele ja 
kvaliteedile.

Võimalikud ohtlikud ained

Vaja on tegeleda mõningate probleemidega ELis seoses võimaliku süsivesinike, 
purustamisvedelike ja muude ainete lekkimisega põhjaveekihtidesse ja atmosfääri.

Hüdrauliline purustamine toimub umbes kahe kilomeetri sügavusel ning süsivesinike ja 
purustamisvedelike ülespoole liikumine sellistelt tasemetelt on praktiliselt võimatu. Jällegi ei ole 
ükski ametlik ega muu usaldusväärne allikas maailmas näidanud ühtki juhtumit, kus hüdrauliline 
purustamine oleks viinud joogivee saastumiseni.

Kemikaalid, mis moodustavad praeguses praktikas umbes 0,5% purustamisvedelikest, koosnevad 
lisaainetest, mida leidub majapidamistes, ning üksikud tootjad ja ettevõtjate rühmad kalduvad 
vabatahtlikult pakkuma ja ametiasutused nõuavad puurimisvedelike koostise täielikku avaldamist. 
Käitajad on heaks kiitmas kõikide potentsiaalselt ohtlike lisaainete kõrvaldamist.

Sellele vaatamata on tõhus veemajandus ja lõpuks näiteks tagasivooluvee – mis võib sisaldada 
kõrgeid soolade kontsentratsioone – kõrvaldamine ilmselgelt väga oluline. Pädevad riiklikud 
asutused peaksid hoolikalt jälgima regulatiivsete tavade kohaldamist puurkaevude manteldamise ja 
tsementimise puhul.

Komisjon peaks pakkuma välja parimad tavad ja pädevad riiklikud asutused nägema ette 
potentsiaalselt ohtlike komponentide kõrvaldamise ning puurimisvedelike koostise ja kasutatud 
hulkade täieliku avaldamise avalikult juurdepääsetavate elektrooniliste vahendite abil.

Kodanike osalus ja kohalikud tingimused

Kaevandamine võib aja jooksul kutsuda esile hulga mõjusid, nt varastes faasides diisel- või 
maagaasimootorite poolt, mis panevad käima puurimisvarustuse ja pumbad, samuti kaevandamisel 
pumpade ja kompressorite poolt. Näiteks võib 8 puurkaevuga platvorm vajada umbes kuuekuulise 
eelkaevandamise jooksul umbes 4000–6000 kallurisõitu. Tüüpiline mitme väljapääsuteega 
kompleks tekitab määramatuks ajaks 15 000–25 000 kallurisõitu aastas. Nagu muude 
keskkonnamõjude puhul, tuleb meeles pidada konteksti ja võrdlusvahendeid.

Häirimine väheneb miinimumini siis, kui kaevandamine algab, tootva puurkaevu maapealsed 
seadmed võtavad mõne ruutmeetri ja tootmine on hääletu. Erinevalt enamikust muudest kaevandus-
ja tööstusprotsessidest ei jäta mahamonteeritud kildagaasi ja põlevkiviõli puurkaevud üldjuhul 
maapinnale jälgi. Sellist potentsiaalset häirimist peavad pädevad riiklikud asutused kaaluma oma 
regulatiivsetes meetmetes ja eriti KMH direktiivi kohaldamisel.

Avalikkuse osalemine tuleks tagada teabekampaaniatega enne uurimist ja avaliku aruteluga 
varastes faasides enne kasutamist. Vaja on rohkem teavitustegevust ja avalikku koolitamist 
mittekonventsionaalsete fossiilsete kütustega seotud tegevuste kohta, et tagada avalikkuse 
mõistmine, nõusolek ja kindlus nendes tegevustes. Oluline on rõhutada, et mittekonventsionaalsete 
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fossiilsete kütuste kaevandamine võib olla ka suurepärane võimalus tugevdada majandust, 
suurendada tööhõivet ja arengut teatavates ELi piirkondades.


