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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

liuskekaasun ja -öljyn teollisista, energia- ja muista näkökohdista

(2011/2309(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 194 artiklan,

- ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2010"1,

- ottaa huomioon 29. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n yhteisen kannan 
muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia 
(Rio+20)2,

- ottaa huomioon 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/22/EY hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen 
lupien antamisen ja käytön edellytyksistä3,

- ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY 
kumoamisesta4,

- ottaa huomioon liuskekaasun kehitykseen liittyvän EU:n lainsäädännön, muun muassa 
seuraavat: tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
27. kesäkuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY5; direktiivi 2001/42/EY 
tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista6; direktiivi 
2006/21/EY kaivannaisteollisuuden jätehuollosta7; direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista8; asetus 1907/2006/EY kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista 
ja lupamenettelyistä9; direktiivi 98/8/EY kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta10; direktiivi 96/82/EY vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta11; ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/35/EY12; ja 15. tammikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin 

                                               
1 P7_TA(2010) 0441.
2 P7_TA(2011) 0430.
3 EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
4 EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.
5 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
7 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.
8 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
10 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
11 EUVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
12 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
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ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi1,

- ottaa huomioon 4. helmikuuta 2011 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

- ottaa huomioon komission tiedonannon energia-alan etenemissuunnitelmasta 20502,

- ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen 1364/2006/EY 
kumoamisesta3,

- ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

- ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

Energianäkökohdat

Potentiaaliset resurssit

1. huomauttaa, että Euroopan liuskekaasuresursseista on tehty eri arvioita, muun muassa 
Yhdysvaltain energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, että vaikka nämä arviot ovat 
luonteeltaan epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien energiaresurssien olemassaoloon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja että muita 
epätavallisen öljyn lähteitä ei ole vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja; on näin ollen samaa mieltä 
Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä jatkamaan 
työtään, ja pyytää komissiota osallistumaan unionissa käytettävissä olevien 
liuskeöljyvarantojen tason määrittämiseen kokoamalla tuloksia jäsenvaltioiden 
arvioinneista ja saatavilla olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta voidaan analysoida ja 
arvioida kotimaisen liuskekaasutuotannon taloudellinen ja ekologinen kannattavuus;

Energiamarkkinat

3. huomauttaa, että liuskekaasun suosion kasvulla Yhdysvalloissa on ollut merkittävä 
vaikutus maakaasumarkkinoiden dynamiikkaan ja hintoihin erityisesti siksi, että sen 
ansiosta Yhdysvaltain markkinoille tarkoitettua nesteytettyä maakaasua on ohjattu 
muualle;

4. huomauttaa, että kaasumarkkinoiden globalisoituessa ja sen sisäisten kytkentöjen 
lisääntyessä liuskekaasun kehitys lisää kaasualan maailmanlaajuista sisäistä kilpailua ja 
sillä on näin ollen jatkossakin suuri merkitys hintoihin; huomauttaa, että liuskekaasu 

                                               
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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auttaa vahvistamaan asiakkaiden asemaa suhteessa kaasuntoimittajiin ja että sen pitäisi 
näin ollen laskea hintoja;

5. kehottaa komissiota käsittelemään – kaasumarkkinoiden kehityksen ja Euroopan 
siirtokeskuksiin perustuvan hinnoittelun valossa – seuraavassa EU–USA-
energianeuvoston kokouksessa liuskekaasun maailmanlaajuisen kehityksen potentiaalista 
vaikutusta nesteytetyn maakaasun (LNG) markkinoihin ja maailmanlaajuisen nesteytetyn 
maakaasun kaupan mahdollisten rajoitusten poistamista;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen aseman energiavarmuuden ja energiahuollon 
monipuolisuuden takaamisessa pitkällä aikavälillä myös Euroopassa; tietää, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto edistää toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista maista peräisin olevan maakaasun tuonnista; 
painottaa kuitenkin, että on keskeisen tärkeää toteuttaa muita toimitusvarmuutta koskevia 
toimenpiteitä ja politiikkoja, joita ovat energiatehokkuuden parantaminen, riittävien 
kaasunvarastointilaitosten varmistaminen, kaasuntoimitusten ja kuljetusreittien 
monipuolistaminen sekä luotettavien kumppanuuksien rakentaminen toimittaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa;

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, jotta voidaan muun muassa saada täysi hyöty 
mahdollisesta liuskekaasun tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään tarmokkaasti tähän tavoitteeseen erityisesti varmistamalla sujuva siirtyminen 
EU:n kolmannen energiapaketin vaatimuksiin, jotta EU:n markkinat voidaan 
yhdenmukaistaa vuoteen 2014 mennessä;

Siirtyminen hiilettömään talouteen

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna 
vuoteen 1990, mikä on energia-alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja kustannustehokas keino vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, että liuskekaasu "väliaikaisena" polttoaineena voisi olla 
keskeisessä asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, eivät 
ole vakaita ja vaativat tuekseen luotettavan ja joustavan energialähteen; katsoo, että 
maakaasu, liuskekaasu mukaan lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; tunnustaa 
kuitenkin, että ilman hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) kaasulle saattaa 
pitkällä aikavälillä jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava asema;

11. kehottaa komissiota arvioimaan energia-alan etenemissuunnitelman 2050 strategian 
mukaisesti epätavallisen kaasun vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, mutta ottamaan 
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samalla huomioon, että epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa jää lopulta 
markkinoiden päätettäväksi;

Epätavallisen öljyn ja kaasun teolliset ja taloudelliset näkökohdat

Teollisuusympäristö

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa tapahtuneella liuskekaasun tuotannon valtavalla kasvulla 
on tukenaan vakiintunut teollisuusympäristö, muun muassa riittävä määrä laitteistoja, 
tarvittava työvoima sekä kokenut ja hyvin varustettu palveluala; huomauttaa, että EU:ssa 
kuluu aikaa siihen, että tarvittava palveluala kehittää riittävän kapasiteetin ja että yritykset 
hankkivat tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon, mikä myös todennäköisesti nostaa kustannuksia lyhyellä 
aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä yhteistyöhön 
kustannusten vähentämiseksi; katsoo, että odotusten liuskekaasun kehityksen nopeudelle 
EU:ssa tulisi olla realistisia;

13. kehottaa liuskekaasun kehityksestä kiinnostuneita jäsenvaltioita lisäämään vaadittavat 
taidot yleisiin koulutusjärjestelmiinsä tarvittavan koulutetun työvoiman hankkimiseksi;

14. korostaa, että on tärkeää tukea liuskekaasualan kehitystä luomalla tarvittava 
infrastruktuuri erityisesti putkistojen ja teiden osalta;

15. kehottaa komissiota arvioimaan liuskekaasun mahdolliset taloudelliset hyödyt, muun 
muassa työllistymismahdollisuudet;

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon investointien 
esteet liuskekaasun kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka koskee välineitä ja tekniikoita, muun muassa 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa epätavallisen 
kaasun kestävää ja turvallista kehitystä;

Lisensointikehys

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että ne ottavat käyttöön tarvittavat hallinnolliset ja 
seurantaresurssit liuskekaasun kehitystoiminnalle;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; katsoo, 
että EU:n sääntelypuitteet etsinnän varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä erityisesti kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei järjestetä 
julkisia kuulemisia lupien myöntämisvaiheessa; kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
lainsäädäntöään sen tutkimiseksi, otetaanko tämä näkökulma riittävästi huomioon;

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi käyttää keskitettyjä 
asiointipisteitä lupiin ja lisensointiin sekä ympäristöasetusten noudattamisen 
tarkistamiseen, mikä on tavallinen käytäntö tietyissä jäsenvaltioissa kaikkien 
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energiahankkeiden osalta;

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa parantamaan 
niitä, jotta voidaan varmistaa niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille erityisesti siksi, että 
voidaan valmistautua mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason tuotantoon Euroopassa;

Yleinen mielipide ja parhaat käytännöt

Yleinen mielipide

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri jäsenvaltioissa; 
vaatii parempaa yleisölle tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä toimista ja tukee 
portaalien luomista, jotta voidaan julkaista kattavasti tietoja liuskekaasuun liittyvistä 
toimista; kehottaa EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä tarjoamaan ennen poraamisen 
aloittamista täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa julkaisemalla tiedot kemikaaleista, 
joita ne aikovat käyttää hydraulisessa murtamisessa;

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan toimijoille on erityisen tärkeää luoda vahvat 
suhteet paikallisiin yhteisöihin toimintansa kaikissa vaiheissa, koska EU:ssa on suurempi 
asukastiheys kuin Yhdysvalloissa ja koska Euroopan maanomistajat eivät omista 
maanalaisia luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että paikalliset yhteisöt 
hyötyvät liuskekaasun kehityksestä;

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa 
saatavilla olevien tieteellisten todisteiden pohjalta; muistuttaa, että EU:n vuoden 2012 
talousarviossa on määräraha, joka on tarkoitettu pilottihankkeiden ja muiden tukitoimien 
rahoittamiseen, jotta voidaan edistää tällaista vuoropuhelua; katsoo, että tämä olisi 
järjestettävä puolueettomasti ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mukaan 
lukien kansallisten viranomaisten, paikallisten yhteisöjen, suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Parhaat käytännöt

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa liuskekaasun tuotantoon parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita ja parhaita toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja käytäntöjä jatkuvasti;

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita ja 
käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa vientimahdollisuuksia, kun 
otetaan huomioon epätavallisen kaasun etsinnän maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset kaivon 
rakentamisen ja hydraulisen murtamisen turvallisuuden kannalta keskeisissä vaiheissa; 
painottaa erityisesti sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä tuuletusta ja soihdutusta ja 
otettava kaasu talteen mahdollisuuksien mukaan;

29. painottaa sen tärkeyttä, että toimijat puhdistavat ja kunnostavat käyttämänsä maan ja 
suorittavat toiminnan jälkeistä seurantaa toimiensa päättymisen jälkeen;
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30. kehottaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain välillä; kannustaa 
erityisesti kumppanuuksien muodostamiseen niiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on löydetty liuskekaasua; painottaa, että on tärkeää 
siirtää liuskekaasun kehittämistä koskevaa tietämystä teollisuudelta paikallisille 
yhteisöille;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan EU:ssa toteutettavia 
ympäristöä säästäviä pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten energialähteiden 
hyödyntämiseksi;

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä toimia ja että 
yritykset olisivat vastuussa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.


