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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kildagaasi ja põlevkiviõli tööstuslike, energeetiliste ja muude tahkude kohta

(2011/2309(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artiklit 194,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni uue Euroopa energiastrateegia 
2011–2020 väljatöötamise kohta1,

– võttes arvesse oma 29. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi ühise seisukoha 
väljatöötamise kohta eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ4,

– võttes arvesse kildagaasitööstuse arendamise jaoks olulisi ELi keskkonnaalaseid 
õigusakte, sealhulgas järgmisi: nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta5; direktiiv 2001/42/EÜ 
teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta6; direktiiv 2006/21/EÜ 
kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta7; direktiiv 2000/60, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik8; määrus 1907/2006/EÜ, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist9; direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide 
turuleviimise kohta10; direktiiv 96/82/EÜ, mis käsitleb ohtlike ainetega seotud 
suurõnnetuste ohu ohjeldamist11; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta12 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta 
direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta13,

                                               
1 P7_TA (2010)0441.
2 P7_TA (2011)0430.
3 EÜT L 164, 30.6.1994, lk 3.
4 ELT L 295, 12.11.2010, lk 1.
5 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
6 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.
7 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.
8 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
9 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
10 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.
11 EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.
12 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
13 ELT L 24, 29.1.2008, lk 8.
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– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni teatist energia tegevuskava kohta 2050. aastani1,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus 1364/2006/EÜ2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2012),

Energeetika tahud

Võimalikud ressursid

1. märgib, et kildagaasi ressursside kohta Euroopas on tehtud erinevaid hinnanguid, sh USA 
Energy Information Administrationi poolt; tunnistab, et kuigi need hinnangud on juba 
oma olemuse tõttu ebatäpsed, viitavad need suure kohaliku energiaressursi olemasolule; 
märgib, et enamik Euroopa põlevkivivarudest on koondunud Eestisse ja ülejäänud 
ebatraditsioonilisi õliallikaid tuleb veel Euroopas suuremas mahus uurida;

2. on veendunud, et poliitiliste otsuste tegijatele tuleksid kasuks täpsemad andmed, et neil 
oleks võimalik teha teadlikke valikuid; nõustub seetõttu Euroopa Ülemkoguga, et Euroopa 
kildagaasi ja põlevkivi ressursside säästva kaevandamise ja kasutamise potentsiaali tuleks 
hinnata ja kaardistada; tervitab liikmesriikide tehtud hinnanguid, julgustab neid seda tööd 
jätkama ning palub komisjonil aidata kaasa liidus olemasolevate kildagaasivarude taseme 
kindlaksmääramisele, kogudes kokku liikmesriikide hinnangute tulemused ja 
uurimisprojektide kättesaadavad tulemused, et analüüsida ja hinnata sisemaise kildagaasi 
tootmise majanduslikku ja keskkonnaalast elujõulisust;

Energiaturud

3. juhib tähelepanu sellele, et kildagaasi buumil USAs on olnud märkimisväärne mõju 
maagaasi turule ja hindadele, põhjustades eelkõige USA turule mõeldud veeldatud 
maagaasi ümbersuunamist mujale;

4. märgib, et kuna gaasiturg muutub üha globaalsemaks ja ühendatumaks, suurendab 
kildagaasitööstuse arendamine ülemaailmset gaasidevahelist konkurentsi ja mõjutab 
seetõttu jätkuvalt olulisel määral hindu; juhib tähelepanu sellele, et kildagaas aitab 
tugevdada tarbijate positsiooni gaasitarnijate suhtes ja peaks seetõttu viima madalamate 
hindadeni;

5. palub komisjonil gaasituru arengut ja sõlmepõhise hinnapoliitika kasvu Euroopas silmas 
pidades käsitleda järgmisel ELi–USA energianõukogu kohtumisel ülemaailmse 

                                               
1 COM(2011) 0885.
2 COM(2011) 0658.
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kildagaasitööstuse arengu võimalikku mõju veeldatud maagaasi turule ja ülemaailmse 
veeldatud maagaasiga kauplemise võimalike piirangute kaotamist;

6. täheldab, et maagaasi tarbimine on suurenemas; tunnustab seetõttu ülemaailmse kildagaasi 
tootmise väga olulist rolli pikas plaanis energiajulgeoleku ja -mitmekesisuse tagamisel, sh 
Euroopas; on teadlik sellest, et sisemaine kildagaasi tootmine annab oma osa 
varustuskindlusesse, pidades silmas liikmesriikide sõltuvust maagaasi impordist 
kolmandatest riikidest; rõhutab siiski, et väga oluline on võtta vastu varustuskindluse 
meetmeid ja poliitikasuundi, nagu energiatõhususe parandamine, piisaval hulgal 
gaasihoidlate tagamine, gaasitarnete ja tarneteede mitmekesistamine ning tarnija-, 
transiidi- ja tarbijariikide vahel usaldusväärsete partnerluste loomine;

7. rõhutab, et samuti on oluline täielikult toimiv, ühendatud ja integreeritud ELi-sisene 
energiaturg, arvestades sealhulgas võimaliku kildagaasi tootmise täielikku ärakasutamist 
ELis; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles järgima jõuliselt seda eesmärki, eelkõige 
tagades sujuva ülemineku ELi kolmanda energiapaketi nõuetele, eesmärgiga ühtlustada 
Euroopa turud 2014. aastaks;

Üleminek CO2-heite vabale majandusele

8. on arvamusel, et kildagaasitööstuse arendamine ELis aitab saavutada ELi eesmärki 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 1990. aasta tasemetega võrreldes 80–
95% võrra, mis on energia tegevuskava aastani 2050 alus;

9. nõustub komisjoniga, et gaas on oluline energiasüsteemi ümberkujundamiseks, nagu on 
eespool nimetatud tegevuskavas märgitud, sest see kujutab endast kiiret ja kulutõhusat 
viisi vähendada tuginemist teistele, n-ö mustematele fossiilsetele kütustele, vähendades 
seega kasvuhoonegaaside heidet; on veendunud, et kildagaasil võiks selles ühendava 
kütusena olla oluline koht, eelkõige nendes liikmesriikides, kes kasutavad 
energiatootmisel suures koguses kivisütt;

10. märgib ühtlasi, et teatavad taastuvenergia vormid – nt tuuleenergia – ei ole püsivad ja neid 
peab toetama usaldusväärne ja paindlik energiaallikas; avaldab arvamust, et maagaas – sh 
kildagaas – saaks seda ülesannet täita; tunnistab siiski, et ilma süsinikdioksiidi kogumise 
ja säilitamiseta võib gaasile pikas plaanis jääda selline toetav ja tasakaalustav ülesanne;

11. palub komisjonil vastavalt ELi energia strateegilisele tegevuskavale aastani 2050 hinnata 
ebatraditsioonilise gaasi mõju ja väljavaateid ELis, tunnistades samas, et lõpptulemusena 
otsustab ebatraditsioonilise gaasi kasutamise ulatuse ELis turg;

Ebatraditsioonilise nafta ja gaasi tööstuslikud ja majanduslikud tahud

Tööstuskeskkond

12. tuletab meelde, et USA kildagaasi tootmise suuremastaabilist kasvu on toetanud 
väljakujunenud tööstuskeskkond, sh piisav hulk puurplatvorme, vajalik inimtööjõud ja 
kogenud ning hästi varustatud teenindustööstus; märgib, et ELis võtab aega, et vajalik 
teenindussektor looks piisava suutlikkuse ning äriühingud omandaksid vajaliku varustuse 
ja kogemused, et toetada kõrgetasemelist kildagaasi tootmist, mis tõenäoliselt toob 
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lühemas perspektiivis kaasa ka suuremad kulud; ergutab koostööd ELi ja USA äriühingute 
vahel kulude vähendamiseks; on veendunud, et eeldused kildagaasi tootmise arengutempo 
kohta ELis peaksid olema realistlikud;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes on huvitatud kildagaasi tootmise arendamisest, 
lisaksid vajalikud oskused oma tavaharidus- ja koolitussüsteemidesse, et valmistada ette 
vajalikku kvalifitseeritud tööjõudu;

14. toonitab, et kildagaasitööstuse arengut tuleb toetada vajaliku infrastruktuuri loomise abil, 
eelkõige torujuhtmete ja teede osas;

15. palub komisjonil hinnata kildagaasi võimalikke majanduslikke hüvesid, sh 
tööhõivevõimalusi;

16. märgib, et ELi energia- ja kliimapoliitika peab tunnistama ja käsitlema võimalikke 
investeerimistõkkeid kildagaasitööstuse arengule ELis;

17. nõuab täiendavat teadus- ja arendustegevust töövahendite ja tehnoloogia, sh 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise alal, et toetada ebatraditsioonilise gaasitööstuse 
säästvat ja ohutut arendamist;

Litsentsimisraamistik

18. nõuab, et liikmesriigid eraldaksid vajalikud haldus- ja järelevalvevahendid kildagaasiga 
seotud tegevuse arendamiseks;

19. märgib, et praegust kildagaasi uurimise litsentsimismenetlust reguleerivad üldised 
kaevandamis- ja süsivesinike alased õigusaktid; on arvamusel, et ELi õigusraamistik 
varase uurimise jaoks on piisav;

20. rõhutab, et on oluline igakülgne konsulteerimine avalikkusega, eelkõige seoses gaasi 
uurimise uue meetodi kehtestamisega; juhib tähelepanu sellele, et mõnes liikmesriigis on 
avalik konsulteerimine lubade väljastamise etapis ebapiisav; palub liikmesriikidel hinnata 
oma õigusakte, et veenduda, kas seda tahku on nõuetekohaselt arvesse võetud;

21. avaldab arvamust, et liikmesriigid, kes võtavad ette kildagaasiprojekte, peaksid võtma 
vastu kiire ja lihtsa lähenemisviisi lubade väljastamisele ja litsentsimisele ning 
keskkonnaeeskirjade täitmisele, mis on teatavates liikmesriikides tavaline menetlus 
kõikide energeetikaprojektide puhul;

22. palub avaliku sektori asutustel viivitamata kontrollida ja vajaduse korral parandada 
õigusraamistikke, et tagada nende adekvaatsus kildagaasiprojektide puhul, arvestades 
eelkõige valmistumist võimalikuks tulevaseks kaubanduslikuks tootmiseks Euroopas;

Avalik arvamus ja parimad tavad

Avalikkuse suhtumine

23. on hästi teadlik sellest, et avalikkuse suhtumine kildagaasitööstuse arendamisse erineb 
liikmesriigiti; nõuab paremat avalikku teavitamist seoses kildagaasitoimingutega ja toetab 
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portaalide loomist, mis pakuvad juurdepääsu laiale hulgale avalikule teabele 
kildagaasitoimingute kohta; nõuab tungivalt, et äriühingud, kes kaevandavad ELis 
kildagaasi, pakuksid enne puurimist täielikku teavet oma tegevuse kohta, sh kemikaalide 
avalikustamine, mida nad kavatsevad kasutada hüdraulilisel murdmisel;

24. märgib, et ELi kildagaasi käitajate jaoks on eriti oluline oma toimingute igas etapis 
suhelda kohalike kogukondadega ja luua nendega tugevad suhted, arvestades, et ELis on 
suurem rahvastikutihedus kui USAs ja Euroopa maaomanikud ei oma maa-aluseid 
ressursse ega saa seega kaevandamisest otsest kasu nagu USAs; nõuab, et 
kildagaasiettevõtted tagaksid, et kohalikud kogukonnad saaksid kasu kildagaasitööstuse 
arendamisest;

25. tunnistab, et rõhuasetus peaks olema läbipaistval ja avatud dialoogil kodanikuühiskonnaga 
olemasolevate teaduslike tõendite alusel; tuletab meelde, et ELi 2012. aasta eelarve 
sisaldab assigneeringut, mis on mõeldud katseprojektide rahastamiseks, ja muid toetavaid 
meetmeid, mille eesmärk on sellist dialoogi ergutada; leiab, et dialoog tuleb organiseerida 
neutraalsel viisil ja tihedas koostöös liikmesriikidega, sh riigi ametiasutuste, kohalike 
kogukondade, üldise avalikkuse, ettevõtete ja valitsusväliste organisatsioonidega;

Parimad tavad

26. rõhutab, et rakendada tuleb parimat kättesaadavat tehnoloogiat ja parimaid praktilisi 
tavasid kildagaasi tootmises ning tehnoloogiat ja tavasid pidevalt parandada;

27. rõhutab, et arendades jõulistel eeskirjadel põhinevaid paremat tehnoloogiat ja tavasid, 
suurendavad käitajad ja teenindustööstused kildagaasiprojektide vastuvõetavust 
avalikkuse poolt ning saavad ühtlasi juurde ärivõimalusi ja parandavad ekspordivõimalusi, 
arvestades ebatraditsiooniliste gaaside uurimise ülemaailmseid keskkonnaalaseid 
probleeme;

28. toonitab minimaalsete ohutusstandardite ja kontrollide vajadust puuraukude ehitamise ja 
hüdraulilise murdmise ohutuse seisukohast olulistes etappides; rõhutab eelkõige, et 
käitajad peaksid vähendama põletamist ja ventilatsiooni ning peaksid võimalusel gaasi 
kokku koguma;

29. toonitab, et käitajad peavad kasutatud maad kultuuristama ja taastama ning teostama oma 
tegevuse lõpetamise järel toimingujärgset järelevalvet;

30. nõuab tungivalt parimate tavade ja teabe vahetamist ELi ja USA vahel; ergutab eelkõige 
sõprussidemete loomist Euroopa ja USA linnade ja omavalitsuste vahel, kus on avastatud 
kildagaasi; rõhutab, et oluline on teadmussiire kildagaasi arengust tööstuselt kohalikele 
kogukondadele;

31. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja toetama ELis keskkonnasõbralikke 
ebatraditsiooniliste kodumaiste energiaallikate kasutuselevõtu katseprojekte;

32. tuletab meelde, et põhimõte „saastaja maksab” kehtiks ka kildagaasiga seotud tegevusele 
ja äriühingud vastutaksid kõigi kahjude eest, mida nad võivad põhjustada;
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33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.


