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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutuksista
(2011/2308(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien 
antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY1,

– ottaa huomioon vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi 
3 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/91/ETY2,

– ottaa huomioon kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY 
muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/21/EY3,

– ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY4,

– ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/92/EU5,

– ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY6,

– ottaa huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/1/EY (IPPC-direktiivi)7,

– ottaa huomioon ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY (ympäristövastuudirektiivi)8,

– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY ("vesipuitedirektiivi")9,

                                               
1 EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
2 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 9.
3 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
5 EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1.
6 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
8 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
9 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
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– ottaa huomioon pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY 
("pohjavesidirektiivi")1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, 
direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, 
komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission 
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (Reach-
asetus)2,

– ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY(biosidituotedirektiivi)3,

– ottaa huomioon vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 1996/82/EY (Seveso II -
direktiivi)4,

– ottaa huomioon öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta avomerellä 
13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman5,

– ottaa huomioon komission energian pääosaston tilaaman, 8. marraskuuta 2011 julkaistun 
raportin epätavanomaisista kaasuista Euroopassa6,

– ottaa huomioon komission ympäristöasioiden pääosaston 26. tammikuuta 2012 päivätyn 
saatekirjeen Euroopan parlamentin jäsenille liuskekaasuhankkeisiin sovellettavasta EU:n 
ympäristölainsäädännöstä,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle nimeltä "energia-alan 
etenemissuunnitelma 2050" (COM(2011)0885),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11, 191 ja 194 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. toteaa, että teknologian hiljattainen edistyminen on jo kannustanut epätavanomaisten 
fossiilisten polttoaineiden nopeaan kaupalliseen tuotantoon tietyissä maanosissa, mikä on 

                                               
1 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12.
2 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
3 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
4 EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
5 Hyväksytyt tekstit, 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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lisännyt merkittävästi energiavarmuutta, vahvistanut yleisesti taloutta ja lisännyt 
työllisyyttä, kilpailukykyä ja innovatiivisuutta;

B. toteaa, että energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 tunnustetaan, että kaasu on 
energiajärjestelmän muutoksen kannalta kriittisessä asemassa, koska se auttaa 
vähentämään päästöjä; toteaa, että komission mukaan liuskekaasusta ja muista 
epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista tulee tärkeitä uusia hankintalähteitä 
Euroopassa tai lähialueilla;

C. toteaa, että kaksi pääasiallista tekniikkaa epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden 
käyttöönotossa, horisontaalinen poraus ja hydraulinen murtaminen, ovat olleet käytössä 
vuosikymmeniä;

D. toteaa, että merkittäviä analyyseja tehdään edelleen, ja tarvitaan yhä enemmän 
lisätutkimuksia ja jatkuvaa tutkimusta; toteaa, että tietojen, näytteenottojen ja testien 
olemassaolo ja avoimuus ovat tärkeitä korkealaatuiselle tutkimukselle, jolla tuetaan 
asianmukaista sääntelyä;

E. toteaa, että kaikkeen fossiilisten polttoaineiden ja mineraalien tuotantoon liittyy 
mahdollisia ympäristöriskejä; toteaa, että on tärkeää soveltaa ennalta varautumisen 
periaatetta kaikkeen energialähteiden kehittämiseen Euroopassa tällaisten riskien 
minimoimiseksi jatkuvan tutkimuksen, asianmukaisen hallinnon, sääntelyn ja seurannan 
avulla kaikissa etsintä- ja hyödyntämisprosessin vaiheissa;

Yleiset puitteet – sääntely, täytäntöönpano, seuranta ja yhteistyö

1. korostaa, että riippumatta jäsenvaltioiden yksinomaisesta oikeudesta hyödyntää 
energiavarojaan epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden käytön kehittämisessä on 
taattava oikeudenmukaiset ja tasavertaiset toimintaedellytykset kaikkialla unionissa 
noudattaen täysimääräisesti EU:n ympäristölainsäädäntöä;

2. katsoo, että koska epätavanomaiset fossiiliset polttoaineet ovat suurelle yleisölle 
suhteellisen uusi asia, on toteutettava perusteellinen arviointi unionin sääntelykehyksen 
perusteella ja tarvittaessa toteutettava parannuksia;

3. painottaa, että asiantuntijoiden mukaan epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvät riskit, joista suurin osa on samoja kuin tavanomaisten fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa, ovat hallittavissa ennalta ehkäisemisellä, johon kuuluu 
asianmukainen suunnittelu, testaus, uuden teknologian käyttö, parhaat käytännöt sekä 
jatkuva tiedonkeruu, seuranta ja raportointi;

4. on tyytyväinen komission alustavaan arviointiin epätavanomaisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin sovellettavasta EU:n ympäristölainsäädännön oikeusperustasta; kehottaa 
komissiota käyttämään toimivaltaansa EU:n keskeisten ympäristösäännösten 
asianmukaiseksi saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa;
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5. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten sääntelyviranomaisten 
kanssa ottamaan käyttöön jatkuvan seurannan alan kehityksen osalta sekä toteuttamaan 
tarvittavat toimet EU:n ympäristölainsäädännön tarkistamisen aikana;

6. korostaa, että epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden etsintää ja tuotantoa koskeva 
asianmukainen sääntely riippuu asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten 
kompetenssista ja resursseista; kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita varmistamaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten henkilöstön asianmukaisen koulutuksen ja 
kansainväliset vaihto-ohjelmat ja perustamaan koordinointikehyksen toimivaltaisten eri 
viranomaisten epätavanomaisia fossiilisia polttoaineita koskevien vastuiden valvomiseksi;

7. panee merkille kansainvälisen energiajärjestön (IEA) kaltaisten hyvämaineisten 
instituutioiden työn merkityksen laadittaessa kattavaa parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevaa vertailuasiakirjaa (BREF-asiakirja) hydraulisesta murtamisesta; 
kehottaa komissiota tekemään tässä yhteistyötä jäsenvaltioiden, IEA:n ja 
teollisuusjärjestöjen kanssa;

8. kehottaa kansallisia viranomaisia tarkistamaan nykyisiä kansallisia tavanomaisten 
fossiilisten polttoaineiden kaivojen rakentamista koskevia säännöksiä ja päivittämään 
erityisesti epätavanomaisten polttoaineiden erottamista koskevia säännöksiä;

9. toteaa, että toimialalla on ensisijainen vastuu onnettomuuksiin reagoimisesta; on 
tyytyväinen toimialan edistymiseen tiukkojen ympäristö- ja turvallisuusnormien 
asettamisessa; korostaa, että on tärkeää seurata toimialan vaatimustenmukaisuutta 
koulutettujen asiantuntijoiden toteuttamien säännöllisten tarkastusten avulla;

10. kehottaa komissiota tarjoamaan mahdollisuuksia tutkimushankkeiden rahoitukseen 
ympäristön kannalta paremman epätavanomaisia fossiilisia polttoaineita koskevan 
teknologian osalta EU:n tutkimusta ja kehittämistä koskevien ohjelmien, kuten 
Horizon 2020:n ja Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelma), puitteissa; kehottaa EU:hun sijoittuneita yrityksiä ja korkeakouluja 
kehittämään alan T&K-yhteistyöohjelmia, jotka johtavat entistä turvallisempiin 
hyödyntämis- ja tuotantotoimiin;

Hydraulisen murtamisen ympäristönäkökohdat

11. myöntää, että kullakin yksittäisellä alueella esiintyvät kivilajit määrittävät tuotantotoimien 
suunnittelun ja menetelmän; vaatii pakollista etukäteen sovellettavaa lupamenettelyä 
ennen mahdollisen liuske-esiintymän syvän ja matalan geologian geologista analyysiä, 
myös raportteja mahdollisesta aiemmasta tai nykyisestä kaivannaistoiminnasta alueella;

12. myöntää, että hydraulisessa murtamisessa tarvitaan suhteellisen suuria määriä vettä; 
painottaa kuitenkin, että määrät eivät ole merkittäviä verrattuna muun teollisen toiminnan 
tarpeisiin; korostaa tarvetta laatia etukäteen alueen hydrologiaan perustuvat 
vesisuunnitelmat;

13. katsoo, että kun otetaan huomioon syvyys (yli kolme kilometriä), jossa hydraulinen 
murtaminen tapahtuu, suurin huoli pohjavesien saastumisesta liittyy kaivojen eheyteen 
sekä koteloinnin ja sementoinnin laatuun;
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14. korostaa, että tehokas ennalta ehkäiseminen edellyttää sen jatkuvaa seuraamista, että 
vahvistettuja tiukimpia normeja ja käytäntöjä noudatetaan kaivonporauksessa; painottaa, 
että niin toimialan kuin toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava säännöllisestä 
laadunvalvonnasta koteloinnin ja sementoinnin eheyden varmistamiseksi;

15. suosittaa, että toimijat, sääntelijät ja pelastuspalvelut laativat yhdessä suunnitelmat 
toimista hätätilanteissa ja että perustetaan erikoistuneita pelastusryhmiä;

16. katsoo, että paikalla oleva suljettu veden kierrättäminen, jossa käytetään teräksisiä 
säiliöitä, on ympäristön kannalta järkevin tapa käsitellä takaisinvirtaavaa vettä, kun 
minimoidaan vesimäärä, ylivuodot sekä jäteveden kuljetukseen liittyvät 
kustannukset/liikenne/teille aiheutuvat vahingot;

17. vaatii nykyisten jäteveden käsittelyn normien noudattamista ja toimijoilta pakollisia 
vesihuoltosuunnitelmia yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

18. katsoo, että toimijat olisi velvoitettava ilmoittamaan porausveden kemiallinen koostumus; 
katsoo, että toimijoilta on vaadittava täydellistä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta;

19. panee merkille, että usean horisontaalisen kaivon porausalustoilla minimoidaan 
maankäyttö ja vaikutukset maisemaan;

Kansalaisaktiivisuus ja paikalliset olosuhteet

20. myöntää, että poraustoiminta saattaa heikentää väliaikaisesti elinoloja, ja vaatii tämän 
vuoksi kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista erityisesti teollisuuden toimesta 
tällaisen toiminnan kielteisten seurausten minimoimiseksi;

21. katsoo, että kansalaisten osallistuminen on varmistettava asianmukaisilla julkisilla 
tiedotuskampanjoilla ennen etsintäporausten aloittamista ja julkisten kuulemisten kautta 
ennen hyödyntämisvaiheita; vaatii enemmän toimia ja yleisön valistusta epätavanomaisia 
fossiilisia polttoaineita koskevasta toiminnasta, jotta voidaan taata, että kansalaiset 
ymmärtävät ja hyväksyvät näiden toimien sääntelyn ja luottavat siihen;

22. on tämän vuoksi tyytyväinen siihen, että EU:n vuoden 2012 talousarvioon sisältyy 
määrärahat tällaista julkista vuoropuhelua varten, ja rohkaisee jäsenvaltioita 
hyödyntämään tätä rahoitusta sen varmistamiseen, että mahdollisilla epätavanomaisten 
fossiilisten polttoaineiden kehittämisalueilla asuvat kansalaiset saavat paremmin tietoa;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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Kaasu on energiajärjestelmän muutoksen kannalta kriittisessä asemassa, koska se voi auttaa 
vähentämään päästöjä nykyisten tekniikoiden avulla ainakin vuoteen 2030 tai 2035 asti. 
Liuskekaasusta ja muista epätavanomaisista kaasun lähteistä on tullut mahdollisesti tärkeitä uusia 
hankintalähteitä Euroopassa tai lähialueilla. Näin todetaan komission energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 (komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Energia-alan 
etenemissuunnitelma 2050, COM(2011)0885 lopullinen).

Asiakirjassa komissio myöntää, että kun perinteinen kaasuntuotanto vähenee, Euroopan on 
merkittävästi lisättävä kaasun tuontia kotimaisen maakaasuntuotannon ja mahdollisen paikallisen 
liuskekaasun hyödyntämisen lisäksi ja yhdessä sisämarkkinoiden yhdentymisen kanssa tämä 
kehitys voisi vähentää kaasun tuontiriippuvuudesta tunnettua huolta.

Viime vuosina epätavanomaisten hiilivetyjen, erityisesti liuskekaasun mutta myös liuskeöljyn 
tuotanto on johtanut ennen näkemättömään ja radikaaliin muutokseen maailmanlaajuisilla 
energiamarkkinoilla. Erityisesti liuskekaasun osuus Yhdysvaltojen kaasumarkkinoista on kasvanut 
1,4 prosentista vuonna 2000 noin 17 prosenttiin vuonna 2011. Kaasun maailmanmarkkinahinnat ja 
kaupan järjestelyt muotoutuvat uudelleen, ja tällä on luonnollisesti vaikutusta EU:hun.

Tämä "liuskekaasun vallankumous" leviää koko maailmaan suhteellisen nopeasti. Joidenkin 
arvioiden mukaan EU:n liuskekaasuvarannot ovat kokonaisuudessaan 56 tuhatta miljardia 
kuutiometriä, joista noin 14 tuhatta miljardia kuutiometriä on kenties teknisesti mahdollista ottaa 
talteen. Tätä voidaan verrata Norjan tavanomaisiin varantoihin, jotka ovat 2 215 miljardia 
kuutiometriä ja vuotuinen tuotanto noin 104 miljardia kuutiometriä, sekä EU:n vuotuiseen 
kotimaisen ja tuodun tavanomaisen kaasun kulutukseen, joka on noin 522 miljardia kuutiometriä.

Vaikka onkin liian varhaista päätellä, olisiko taloudellisesti mahdollista tuottaa merkittäviä määriä 
EU:ssa, jotkut jäsenvaltiot ovat sallineet liuskekaasun etsinnän ja valmistautuvat sen tuotantoon, jos 
löydökset sen mahdollistavat.

Tavanomaisen pystysuuntaisen porauksen ja nykyaikaisten tietokoneavusteisten 
etsintämenetelmien lisäksi liuskekaasun ja liuskeöljyn kestävän tuotannon kannalta keskeisiä ovat 
kaksi edistynyttä tekniikkaa, vaakasuuntainen poraus ja hydraulinen murtaminen. Vaakasuuntainen 
poraus kattaa pystysuuntaisten tavallisesti yli kahden kilometrin syvyisten kaivojen porauksen 
siten, että vaakasuuntaiset laajennukset seuraavat geologisia muodostumia jopa kolmen tai 
useamman kilometrin matkan.

Hydraulinen murtaminen on paljon kokeiltu ja testattu tekniikka, jota on käytetty yli 
1,2 miljoonassa kaivossa vuodesta 1947 lähtien pääasiassa Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja 
30 vuoden ajan Euroopassa (viime aikoina Saksassa, Ruotsissa, Puolassa, Espanjassa, Tanskassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Sitä käytetään tavanomaisten hiilivetyjen tuotannossa EU:ssa ja 
käytetään tai aiotaan käyttää hyvin laajasti lukuisissa maissa ympäri maailmaa, kuten 
Argentiinassa, Kiinassa, Ukrainassa ja Intiassa.
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Tämän vuoksi on tärkeää seurata maailmanlaajuisesti sääntelyjärjestelmiä ja käytäntöjä sekä 
tunnustaa liuskekaasun ja liuskeöljyn tuotannon ympäristövaikutuksia koskevat huolet ja tarkastella 
niitä. Ne koskevat mahdollista suurten vesimäärien kulutusta, pohjavesimuodostelmien ja erityisesti 
juomavesien mahdollista kemiallista saastumista, jäteveden käsittelyä ja pintavesiin kohdistuvia 
riskejä, porausjätteen varastointia, paikkakohtaisia vaikutuksia, seismisiä vaikutuksia sekä 
mahdollisia vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin.

On tärkeää panna merkille, että yksikään virallinen tai muuten luotettava lähde ei ole osoittanut 
mitään järjestelmällistä yhteyttä liuskekaasun ja liuskeöljyn tuotannon sekä ihmisten tai eläinten 
terveyden välillä. Yksikään virallinen tai muuten luotettava lähde koko maailmassa ei ole osoittanut 
tapauksia, joissa hydraulinen murtaminen olisi johtanut juomaveden saastumiseen.

On kuitenkin painotettava, ettei mikään ihmisen toiminta voi olla täysin riskitöntä. Sääntelyllä on 
pyrittävä minimoimaan ympäristövaikutukset ja saavuttamaan kohtuullinen tasapaino tieteen, 
tilastotietojen sekä riskien ja etujen (myös vaihtoehtojen) kattavan tarkastelun avulla. Valitettavasti 
julkiseen keskusteluun on sisältynyt joidenkin tietojen tahallista pimittämistä ja paljon yleistämistä 
hypoteettisten tai yksittäisten tapahtumien osalta suhteessa liuskekaasun ja liuskeöljyn 
kokonaistuotantoon.

Komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi myös tutkittava mahdollisia 
ympäristövaikutuksia, mutta tieteellisten ja tilastotietojen perusteella kattaen jäsenvaltiot ja 
luotettavat lähteet kaikkialla maailmassa. Olisi vältettävä luottamista ideologisesti painottuneisiin 
teorioihin.

Komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi vaalittava täydellistä avoimuutta ja 
tietojen tarjoamista suurelle yleisölle niin todennetun tieteen ja tilastojen kuin riskien ja etujen 
kontekstiin ja vertailukohtiin perustuvan arvioinnin perusteella.

Sääntely, täytäntöönpano, seuranta ja yhteistyö

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohdassa todetaan selvästi, että 
jäsenvaltioilla on itsemääräämisoikeus energialähdevalikoiman valinnassa, ja lupien tai muiden 
hyväksyntöjen antaminen hiilivetyvarantojen etsimiseen ja hyödyntämiseen kuuluu jäsenvaltioille.

EU:ssa liuskekaasun ja liuskeöljyn tuotantoa hallinnoidaan samoin periaattein kuin hiilen, 
tavanomaisen kaasun ja öljyn, vesivoiman ja geotermisen energian tuotantoa sekä maanalaista 
toimintaa, kuten hiilidioksidin injektointia kaasun ja öljyn talteenotossa, kaasu- ja öljyvarantojen 
varastointia sekä hiilidioksidin varastointia sen talteenottoa ja varastointia (CCS) koskevissa 
tarkoituksissa.

Komission mukaan epätavanomaisia hiilivetyhankkeita, joihin liittyy vaakasuuntaisen poraamisen 
ja hydraulisen murtamisen kaltaisten kehittyneiden teknisten prosessien yhdistetty käyttö, koskee 
EU:n ympäristölainsäädäntö suunnittelusta lopettamiseen saakka. Niihin sovelletaan 
36:ta lainsäädäntövälinettä ja pääasiassa kahdeksaa direktiiviä. Komissio on vahvistanut, että 
nykyinen EU:n lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö kattavat tyydyttävällä tavalla kaikki 
liuskekaasun ja liuskeöljyn tuotantoon liittyvät näkökohdat.
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Voimassa olevan YVA-direktiivin (tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston direktiivi 2011/92/EU) ja 
kaivannaisteollisuuden jätteitä koskevien direktiivien mukaan julkista mielipidettä on kuultava. 
Tuotannon käynnistyessä EU:n välineet edellyttävät tarkastuksia ja tarvittaessa lupien 
uudelleentarkastelua. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on seurantavelvollisuus, ja jos 
lainsäädäntöä ei noudateta, tuotanto voidaan kieltää.

On tunnustettu, että EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön vaikuttavuus riippuu viime kädessä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tehokkuudesta, joten jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon niiden sääntely-, seuranta- ja valvontaresurssien vahvistaminen liuskekaasun ja 
liuskeöljyn tuotannossa.

Uusi EU:n lainsäädäntö horjuttaisi nykyistä EU:n ja kansallisten järjestelmien asianmukaista 
verkostoa, etäännyttäisi niitä nykyisestä turvallisuusarvioon perustuvasta lähestymistavasta ja 
lisäisi puutteiden ja päällekkäisyyksien vaaraa sääntelyssä. Komission ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on seurattava teknologisia muutoksia koko maailmassa voidakseen 
kulloinkin arvioida nykyisen lainsäädännön ja sääntelykäytäntöjen riittävyyttä ja tehokkuutta.

Komissio, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja elinkeinoelämän ryhmät jakavat jo tietoja 
EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Voimakkaammat pyrkimykset jakaa parhaita käytäntöjä ja 
sääntelykokemuksia, myös kehittyvän teknologian käytön ja vaikutusten tilastollista seurantaa, 
voivat johtaa merkittäviin yhteisiin hyötyihin.

Komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi erityisesti otettava huomioon 
esimerkillisten pohjoisamerikkalaisten sääntelijöiden, kuten Brittiläisen Kolumbian öljyn- ja 
kaasukomitean (British Columbia Oil and Gas Commission) ja Albertan energiavarojen 
suojelulautakunnan (Energy Resources Conservation Board of Alberta) monta vuosikymmentä 
kattavat kokemukset. Kanadan öljyntuottajien yhdistyksen hydraulisen murtamisen parhaiden 
käytäntöjen määrittämistä koskevan aloitteen ja kansainvälisen energiajärjestön liuskekaasua ja 
liuskeöljyä koskevien parhaiden käytäntöjen määrittämistä koskevan aloitteen kaltaiset aloitteet 
ovat tervetulleita.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi kerättävä ja jaettava tietoja 
vaaratilanneraportoinnista ottaen asianmukaisesti huomioon kaupallista arkaluonteisuutta koskevat 
näkökohdat, jotta kokemuksista voidaan ottaa opiksi ja tehdä johtopäätöksiä. Komission olisi 
arvioitava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisten erilaisten tietovirtojen tehokkuus 
niistä syntyvän hallinnollisen taakan kannalta.

Hydraulisen murtamisen ympäristönäkökohdat

Vesivarat

Vesi on murtamisnesteen pääasiallinen ainesosa, ja suurten vesimäärien vedenotto ja kulutus 
saattaa vaikuttaa paikallisesti pinta- ja pohjavesien ekologiseen ja määrälliseen tilaan, ja 
vesimäärien ja virtaaman väheneminen voi vaikuttaa veden ja siihen liittyvien ekosysteemien 
laatuun.
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Liuskekaasu on yksi vedenkäytön kannalta kaikkein tehokkaimmista energialähteistä. Jostain 
uutisoinnista voi saada päinvastaisen vaikutelman, mutta liuskekaasun tuotantoon tarvittava 
vesimäärä on minimaalinen muihin vaatimuksiin nähden. Viranomaiset arvioivat, että 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarvitaan liuskekaasun yhdeksän bcm:n vuotuiseen tuotantoon 
(noin kymmenen prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisestä kaasun vuosikulutuksesta) 
1,25–1,65 miljoonaa kuutiometriä vettä. Tämä on 0,14–0,18 prosenttia teollisuuden nykyisin 
vuosittain käyttämästä vedestä (905 miljoonaa kuutiometriä, sähköntuotanto pois lukien).

Komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on kuitenkin seurattava vesivarojen 
mahdollista käyttöä kansallisen tason tuotannossa muiden ja vaihtoehtoisten käyttöjen yhteydessä. 
Tuottajien olisi vähennettävä edelleen veden käyttöä murtamisessa, etsittävä edelleen vaihtoehtoja 
makean veden käytölle ja maksimoitava uudelleenkäyttö. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi edelleen huomioitava sääntelykäytännöissä vaikutukset veden saatavuuteen ja 
vesivarojen laatuun.

Mahdollisesti vaaralliset aineet

EU:ssa on tarkasteltava huolia, jotka liittyvät hiilivetyjen, murtamisnesteen ja muiden aineiden 
mahdolliseen vuotamiseen pohjavesikerroksiin tai ilmaan.

Hydraulinen murtaminen tehdään noin kahden kilometrin syvyydessä, ja hiilivetyjen ja 
murtamisnesteen siirtyminen ylöspäin tältä tasolta on käytännössä mahdotonta. Yksikään virallinen 
tai muuten luotettava lähde koko maailmassa ei ole osoittanut tapauksia, joissa hydraulinen 
murtaminen olisi johtanut juomaveden saastumiseen.

Kemikaalit, joita murtamisnesteessä on nykykäytännöissä noin 0,5 prosenttia, muodostuvat 
kotitalouksissa tavallisista lisäaineista. Yksittäiset tuottajat ja elinkeinoelämän ryhmät ehdottavat 
yhä useammin vapaaehtoisesti murtamisnesteiden koostumuksen julkistamista kokonaisuudessaan, 
ja viranomaisetkin velvoittavat siihen. Toimijat poistavat mahdollisesti haitallisia lisäaineita 
käytöstä.

Tehokas vesivarojen hallinta ja mahdollisesti runsaasti suoloja sisältävän takaisinvirtausveden
hävittäminen on selvästi kriittinen seikka. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava 
huolellisesti kaivojen koteloinnin ja sementoinnin sääntelykäytäntöjen soveltamista.

Komission olisi ehdotettava parhaita käytäntöjä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi vaadittava 
mahdollisesti haitallisten ainesosien poistamista sekä murtamisnesteen koostumuksen ja käytettyjen 
määrien julkistamista sähköisesti yleisesti saatavilla olevin tavoin.

Kansalaisten osallistuminen ja paikalliset olot

Liuskekaasun tuotannolla voi olla erilaisia vaikutuksia ajan myötä, kuten alkuvaiheessa 
porauslaitteiden ja pumppujen diesel- tai maakaasukäyttöisten moottoreiden ja tuotantovaiheessa 
pumppujen ja kompressoreiden aiheuttamina. Esimerkiksi kahdeksan kaivon porausalusta voi 
edellyttää neljästä kuuteen tuhanteen kuorma-automatkaa tuotantoa edeltävän kuuden kuukauden 
aikana. Tavanomainen moniaukkoinen jakelukompleksi aiheuttaa vuosittain 15–25 tuhatta kuorma-
automatka loputtomiin. Kuten muidenkin ympäristövaikutusten yhteydessä, huomioon on otettava 
konteksti ja vertailukohdat.
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Häiriöt vähentyvät minimiin tuotannon käynnistyessä, koska tuotantokaivon pintalaitteet vievät 
muutaman neliömetrin tilaa ja tuotanto on hiljaista. Toisin kuin monissa muissa kaivannais- ja 
muun teollisuuden prosesseissa, käytöstä poistetuista liuskekaasu- ja liuskeöljykaivoista ei 
tavallisesti jää jälkiä alueen maisemaan. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on tarkasteltava 
mahdollisia häiriöitä sääntelytoimissaan ja erityisesti YVA-direktiivin soveltamisessa.

Kansalaisten osallistumisesta olisi huolehdittava tiedotuskampanjoilla ennen tuotannon 
käynnistämistä sekä julkisin kuulemisin käyttöönottoa edeltävässä varhaisessa vaiheessa. On 
toteutettava enemmän toimia ja yleisön valistusta epätavanomaisia fossiilisia polttoaineita 
koskevasta toiminnasta, jotta voidaan taata, että kansalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät toiminnan ja 
luottavat siihen. On tärkeää korostaa, että epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden tuotanto voi 
olla loistava mahdollisuus vahvistaa taloutta sekä lisätä työllisyyttä ja kehitystä tietyillä EU:n 
alueilla.


