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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. eeldab, et kildagaasi uurimine ja kaevandamine viitavad mis tahes 
mittekonventsionaalsete süsivesinike uurimisele ja kaevandamisele, mille puhul 
kasutatakse horisontaalse puurimise ja suuremahulise hüdrofrakkimise meetodeid, mida 
kasutatakse fossiilsete kütuste tööstuses üle maailma;

2. tunnistab, et kildagaasi uurimise ja kaevandamise tõenäoline tulemus on keerulised ja 
valdkonnaülesed vastastikused mõjud ümbritseva keskkonnaga, eelkõige kasutatava 
hüdrofrakkimise meetodi, frakkimisvedeliku koostise, puurkaevude sügavuse ja ehituse 
ning mõjutatud ala pindala tõttu;

3. märgib, et kildagaasi uurimist ja kaevandamist käsitletakse mitmes ELi keskkonnaalases 
õigusaktis, mille hulgas on keskkonnamõju hindamise direktiiv (85/337/EMÜ), 
keskkonnavastutuse direktiiv (2004/35/EÜ), kaevandusjäätmete direktiiv (2006/21/EÜ), 
Seveso II direktiiv (96/82/EÜ), elupaikade direktiiv (92/43/EMÜ), kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev määrus (REACH, 
1907/2006), biotsiidide direktiiv (98/8/EÜ) ja veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ);

4. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 kohaselt on igal 
liikmesriigil õigus määrata ise oma energiavarude kasutamise tingimused, valida ise 
energiaallikate vahel ja otsustada oma energiavarustuse üldise struktuuri üle eeldusel, et 
järgitakse ühenduse õigustikku, eriti keskkonnaalaste õigusaktide valdkonnas;

5. tuletab meelde, et veepoliitika raamdirektiiviga nõutakse, et liikmesriigid rakendaksid 
vajalikke meetmeid, et ennetada kõigi põhjaveekogude seisundi halvenemist, sealhulgas 
allikad, mis tulevad konkreetsest kohast, näiteks süsivesinike uurimise ja kaevandamise 
asukohast; 

6. palub komisjonil anda igakülgne ülevaade olemasolevate õigusaktide kohta ja vajaduse 
korral esitada ettepanekud, millega tagatakse, et keskkonnamõju hindamise direktiivi 
sätetes käsitletaks piisavalt kildagaasi uurimise ja kaevandamise omapära, 
hüdrofrakkimine lisataks keskkonnavastutuse direktiivi III lisasse, keskkonnakahju 
katmiseks nõutaks asjakohast rahalist tagatist või kindlustust, ning et kildagaasi 
kaevandamine lisataks tööstusheiteid käsitlevasse direktiivi (2010/75/EL) ja sellele 
kohaldataks parima võimaliku tehnikaga seotud nõudeid lisaks kaevandusjäätmete 
direktiivi raames kohaldatavatele reovee käitlemise nõuetele;

7. tuletab meelde, et komisjoni keskkonna peadirektoraadi 12. detsembri 2011. aasta juhistes 
direktiivi 85/337/EMÜ (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta) kohaldamise kohta (Ares (2011)1339393) kinnitatakse, et nõukogu direktiiv 
85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (tuntud 
kui keskkonnamõju hindamise direktiiv), muudetud ja kodifitseeritud direktiiviga 
2011/92/EL, hõlmab mittekonventsionaalsete süsivesinike uurimist ja kaevandamist; 
tuletab lisaks meelde, et mis tahes kasutusel olev hüdrofrakkimise meetod on üks osa 
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üldisest konventsionaalsest ja mittekonventsionaalsest süsivesinike uurimise ja 
kaevandamise tegevusest, mida reguleerivad ELi eespool viidatud keskkonnaalased 
õigusaktid (vt lõige 3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta 
direktiiv 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis-
ning kasutamistingimuste kohta;

8. palub komisjonil anda viivitamata välja suunised nii kildagaasi uurimise ja kaevandamise 
keskkonnamõju hindamiseks vajaliku veeseire lähteandmete kogumise kui ka 
kriteeriumide kohta, mida kasutatakse hüdrofrakkimise mõju hindamiseks 
põhjaveevarudele erinevate geoloogiliste formatsioonide puhul, kaasa arvatud võimalik 
lekkimine ja kumulatiivne mõju; 

9. kutsub tööstust läbipaistvas koostöös riiklike reguleerivate asutuste, 
keskkonnaorganisatsioonide ja kogukondadega üles võtma vajalikke meetmeid asjaomaste 
põhjaveekogude seisundi halvenemise ennetamiseks, et seeläbi hoida põhjavee seisund 
hea, nagu on kindlaks määratud veepoliitika raamdirektiivis ja põhjavee direktiivis;

10. on arvamusel, et vastastikused mitteavaldamise lepingud seoses kahjuga keskkonnale, 
inimeste ja loomade tervisele, nt need, mis on jõustunud kildagaasi puurkaevude 
läheduses asuvate maaomanike ja kildagaasi käitlejate vahel USAs, ei vastaks ELi ja 
liikmesriikide kohustustele Århusi konventsiooni, teabele juurdepääsu direktiivi 
(2003/04/EÜ) ja keskkonnavastutuse direktiivi alusel.
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