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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että liuskekaasun etsinnällä ja tuotannolla tarkoitetaan kaikkea epätavanomaista 
hiilivetyjen etsintää ja tuotantoa, jossa käytetään vaakasuuntaista porausta ja runsaasti 
vettä kuluttavaa hydraulista murtamista, jotka ovat fossiilisten polttoaineiden tuotantoa 
harjoittavan teollisuuden käyttämiä menetelmiä kaikkialla maailmassa;

2. tunnustaa, että liuskekaasun etsintä ja tuotanto saattavat aiheuttaa monitahoista ja 
monialaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa, erityisesti käytetyn hydraulisen 
murtamisen menetelmän, murtamisnesteen koostumuksen, kaivojen syvyyden ja 
rakentamisen sekä maan pintaan vaikuttavan alan suuruuden vuoksi;

3. toteaa, että liuskekaasun etsintään ja tuotantoon sovelletaan useita EU:n 
ympäristölainsäädännön säädöksiä, kuten ympäristövaikutusten arvioinnista annettua 
direktiiviä (85/337/EY), ympäristövastuudirektiiviä (2004/35/EY), 
kaivannaisjätedirektiiviä (2006/21/EY), Seveso II -direktiiviä (96/82/EY), 
luontotyyppidirektiiviä (92/43/ETY), kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista annettu asetusta (REACH-asetus – 1907/2006), 
biosididirektiiviä (98/8/EY) ja vesipolitiikan puitedirektiiviä (2000/60/EY);

4. muistuttaa jokaisen jäsenvaltion oikeudesta määritellä energiavarojensa hyödyntämisen 
ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemät valinnat ja jäsenvaltion 
energiahuollon yleisen rakenteen SEUT-sopimuksen 194 artiklan mukaisesti edellyttäen, 
että yhteisön säännöstöä noudatetaan täysimääräisesti erityisesti ympäristölainsäädännön 
osalta;

5. palauttaa mieliin, että vesipolitiikan puitedirektiivissä edellytetään jäsenvaltioiden 
toteuttavan tarvittavat toimenpiteet ehkäistäkseen kaikkien pohjavesimuodostumien tilan 
huononemisen, mukaan lukien huononemisen, joka johtuu tietystä pisteestä aiheutuvasta 
kuormituksesta, kuten hiilivetyjen etsinnästä ja tuotannosta; 

6. kehottaa komissiota tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti nykyistä lainsäädäntöä ja 
esittämään tarvittaessa ehdotuksia, joiden avulla voidaan varmistaa, että 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin säännökset kattavat riittävästi 
liuskekaasun etsinnän ja tuotannon erityispiirteet, sisällyttää hydraulinen murtaminen 
ympäristövastuudirektiivin liitteeseen III, vaatia riittävä rahavakuus tai vakuutus 
ympäristövahinkojen korvaamiseksi sekä sisällyttää liuskekaasun tuotanto teollisuuden 
päästöjä koskevan direktiivin (2010/75/EU), parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevien vaatimusten ja kaivannaisjätedirektiivin jäteveden käsittelyä koskevien 
vaatimusten soveltamisalaan;

7. muistuttaa, että komission ympäristöasioiden pääosaston 12. joulukuuta 2011 päivätyssä 
selittävässä huomautuksessa direktiivin 85/337/ETY soveltamisesta epätavanomaisten 
hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä koskeviin hankkeisiin (viite Ares(2011)1339393) 
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vahvistetaan, että neuvoston direktiivi 85/337/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (ympäristövaikutusten arviointia koskeva 
direktiivi tai YVA-direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna ja kodifioituna direktiivillä 
2011/92/EU, kattaa epätavanomaisten hiilivetyjen etsinnän ja hyödyntämisen riittävässä 
määrin; muistuttaa edelleen, että käytettävä hydraulisen murtamisen menetelmä on osa 
tavanomaista ja epätavanomaista hiilivetyjen etsintä- ja tuotantotoimintaa, joka kuuluu 
edellä mainitun EU:n ympäristölainsäädännön (katso 3 kohta) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 30. toukokuuta 1994 antaman hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja 
tuotantoon tarkoitettujen lupien antamista ja käytön edellytyksiä koskevan direktiivin 
94/22/EY piiriin;

8. kehottaa komissiota antamaan viipymättä ohjeistusta perustason määrittämisestä 
liuskekaasun etsinnän ja tuotannon ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavaa veden 
laadun seurantaa varten ja kriteereistä, joita käytetään arvioitaessa hydraulisen 
murtamisen vaikutuksia pohjavesivarantoihin erilaisissa geologisissa muodostumissa, 
mahdolliset vuodot ja kumulatiiviset vaikutukset mukaan lukien; 

9. pyytää alaa ryhtymään yhdessä kansallisten sääntelyelinten, ympäristöryhmien ja 
yhteisöjen kanssa avoimesti tarvittaviin toimiin, joilla ehkäistään kaikkien 
asiaankuuluvien pohjavesimuodostumien tilan huononeminen, jotta voidaan säilyttää 
vesipolitiikan puitedirektiivissä ja pohjavesidirektiivissä määritelty pohjaveden hyvä tila;

10. katsoo, että ympäristön, ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvia vahinkoja koskevat 
keskinäiset salassapitosopimukset, jollaisia liuskekaasukaivojen läheisyydessä sijaitsevien 
maiden omistajat ovat solmineet liuskekaasualan toimijoiden kanssa Yhdysvalloissa, eivät 
olisi yhdenmukaisia EU:ta ja sen jäsenvaltioita koskevien Århusin yleissopimuksen, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin (2003/4/EY) ja 
ympäristövastuudirektiivin mukaisten velvoitteiden kanssa.
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