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Teema: Petitsioon nr 0444/2012, mille on esitanud kodanikuõiguste ühendus 
kildagaasi kasutamise projekti kohta Rumeenias 

Petitsioon nr 0484/2012, mille on esitanud Saksamaa kodanik Ralf Fuhrmann 
hüdrolõhkumise ja kildagaasi kaevandamise ohtude kohta 

Petitsioon nr 0504/2012, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Danièle 
Favari koos 15 860 allkirjaga vastuseisu kohta kildagaasi kasutamisele

Petitsioon nr 0596/2012, mille on esitanud Rumeenia kodanik Vasile Stan 
vastuseisu kohta kildagaasi kasutamise kavatsustele Rumeenias

Petitsioon nr 0759/2012, mille on esitanud Saksamaa kodanik Annegret 
Karimdadian-Hicking hüdrolõhkumise ja kildagaasi kaevandamise ohtude 
kohta

Petitsioon nr 0761/2012, mille on esitanud Poola kodanik Edward Zytka 
kildagaasi kaevandamise kohta Poolas

Petitsioon nr 0895/2012, mille on esitanud Suurbritannia kodanik Rosemary 
Rechter fossiilkütuste kohta 

Petitsioon nr 2376/2013, mille on esitanud Rumeenia kodanik Oana Chirila 
kildagaasi geoloogiliste uuringute kohta Rumeenias

1. Petitsiooni nr 0444/2012 kokkuvõte

Ühendus väljendab oma kindlat vastuseisu kildagaasi kaevandamise ja kasutamise projektile 
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Vama Veches ja Constanțas ning on mures, et Rumeenia rannikualal võib põhjavesi kaduda. 
Ühendus nõuab projekti ärakeelamist või ajutist peatamist, kuni selles küsimuses on toimunud 
rahvahääletus.

Petitsiooni nr 0484/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja hoiatab kildagaasi kaevandamiseks kasutatava hüdrolõhkumise meetodi 
ohtude eest. Gaasi eraldamiseks kivimikihtidest surutakse hüdrolõhkumise käigus maasse vee 
ja kemikaalide segu. Petitsiooni esitaja sõnul on Saksamaal seda meetodit reguleerivad 
kaevandamiseeskirjad aegunud ja enne selle kasutamist ei pea läbi viima keskkonnamõju 
hindamist. Petitsiooni esitaja hoiatab ka järgmise eest: põhja- ja joogivee saastamine 
kemikaalidega, põllumajandusmaa kadu, maastiku rikkumine puurkaevudega ja väga suur 
veekulu lõhkumisel. Samuti märgib ta, et metaani vabanemise ja suure energiakulu tõttu on 
hüdrolõhkumise mõju keskkonnale palju suurem kui traditsioonilise gaasi kaevandamise 
meetoditel. Petitsiooni esitaja nõuab muu hulgas, et kildagaasi kaevandamise plaanidega 
kaasneks kohustuslik keskkonnamõju hindamine, kildagaasi kaevandamise keeld joogivee 
valgalades ja looduslikel aladel, toetuste andmise keeld hüdrolõhkumismeetodi kasutamisel, 
looduse ja keskkonna pidamine esmatähtsaks ning gaasi kaevandavate ettevõtjate kohustuslik 
vastutuskindlustus tekitatud kahju hüvitamiseks.

Petitsiooni nr 0504/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja koordineerib kodanikualgatusi mitmes liikmesriigis, et seista vastu 
kildagaasi kaevandamisele ja kasutamisele. Esitatud on väga suur hulk tavainimese jaoks 
äärmiselt keerulisi dokumente. Peamiselt väidetakse, et ELi õigusaktid on puudulikud ja liiga 
leebed ning ei loo kõnealuse uue tehnoloogia jaoks teadmistepõhist raamistikku. Varade 
kaevandamise kohta puuduvad terviklikud õigusaktid, veeressursside kasutamist käsitlevates 
õigusaktides on liiga palju erandeid tööstuse jaoks, samas kui elanikkonna surve 
olemasolevatele ressurssidele aina kasvab. Keskkonnamõju hindamise 
direktiivis 85/337/EMÜ ja selle järgnevates muudatustes, I lisas, artiklis 1 fikseeritakse gaasi 
kaevandamise piirmäär ja artiklis 12 põhjaveeressursi kasutamise piirmäär, mis on mõlemal 
juhul liiga madal, mistõttu mõju hindamine ei ole kohustuslik. Petitsiooni esitajad nõuavad, et 
Euroopa Parlament kasutaks nende argumentide arvessevõtmiseks oma 
kaasotsustamismenetluse volitusi.

Petitsiooni nr 0596/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väljendab vastuseisu kildagaasi kasutamisele ja märgib, et enamikul 
juhtudel kulub lähtekivimitel süsivesiniku tekitamiseks aega miljoneid aastaid temperatuuril 
100–150 °C. Ta väljendab muret nende maardlate kaevandamisega seotud terviseriskide 
pärast ja tsiteerib New Yorgi Weill Cornelli meditsiinikolledži endokrinoloogi Adam Law'd, 
kes pooldab moratooriumi kehtestamist hüdrolõhkumisele, kuni kõik tervisemõjud on teada. 
Ta nõuab, et uuritaks muid energiasüsteemi ümberkujundamise võimalusi, millega püütakse 
märkimisväärselt vähendada fossiil- ja tuumaenergia kasutamist, ning et kildagaasi 
geoloogilistele uuringutele ja kaevandamisele kehtestataks moratoorium. 
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Petitsiooni nr 0759/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väljendab muret hüdrolõhkumise ohtude pärast. Hüdrolõhkumine on 
protseduur, kus kildagaasi kaevandamiseks surutakse vee ja kemikaalide segu maa-alustesse 
kivimikihtidesse. Saksamaal on seda protseduuri reguleerivad kaevandamiseeskirjad aegunud, 
mistõttu ei nõuta eelnevat keskkonnamõju hindamist. Samuti hoiatab ta tagajärgede eest: 
põhja- ja joogivee keemiline saastamine, põllumajandusmaa kadu, maastiku rikkumine 
puurkaevudega ning väga suur veekulu hüdrolõhkumisel. Petitsiooni esitaja märgib, et 
metaani vabanemise ja suure energiakulu tõttu on hüdrolõhkumine palju saastavam kui 
traditsioonilise gaasi kaevandamine. Seetõttu nõuab petitsiooni esitaja, et kildagaasi 
kaevandamise projektide kohta viidaks eelnevalt läbi keskkonnamõju hindamine, kehtestataks 
kildagaasi kaevandamise keeld joogivee valgalades ja looduslikel aladel ning 
hüdrolõhkumisele toetuste andmise keeld, et loodust ja keskkonda peetaks esmatähtsaks ning 
et gaasi kaevandavatele ettevõtjatele oleks kohustuslik vastutuskindlustus tekitatud kahju 
hüvitamiseks.

Petitsiooni nr 0761/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja märgib, et Poola liigub kildagaasi intensiivse kasutamise suunas, mis võib 
tekitada suuri probleeme ja eelkõige põhjavee saastamist metaani ja kemikaalidega. Seetõttu 
palub petitsiooni esitaja Euroopa Parlamendil sekkuda ja teha lõpp kildagaasi 
kaevandamisele, mida teevad peamiselt välismaised kontsernid ja mis põhjustavad mitte 
ainult tohutut keskkonnareostust, vaid ka tõsiseid terviseohte inimestele ja loomadele. 

Petitsiooni nr 0895/2012 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on seisukohal, et ELi õigusaktid ei ole piisavalt jõulised, et tulla toime 
riskidega, mis on seotud kildagaasi kaevandamisel kasutatava hüdrolõhkumisega. Ta nõuab 
maismaa-uuringute erieeskirju, sest tema sõnul on praegused õigussätted võetud 
mereuuringute suhtes kohaldatavatest õigusaktidest. Petitsiooni esitaja teeb ettepaneku võtta 
vastu õigusnormid, et reguleerida muu hulgas tsemendi kvaliteeti, seismoseiret, 
metaanitaseme mõõtmist maapinnal, veevoolu ja kaugust elamupiirkondadest.

Petitsiooni teises osas väljendab selle esitaja vastuseisu sellele, et programmis 
„Horisont 2020” peetakse gaasi vähese CO2-heitega energialiigiks ning taastuvenergia 
valdkonna teadus- ja arendusprojektide rahalisi vahendeid on sõnaselgelt laiendatud 
fossiilkütustele. Petitsiooni esitaja ei ole selle muudatusega nõus, sest sellel on halb mõju 
taastuvenergiatööstusele, ja palub selle kohta selgitusi.

Petitsiooni nr 2376/2013 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väidab, et pärast seda, kui Rumeenia valitsus sõlmis firmaga Chevron 
kildagaasi geoloogiliste uuringute ja kaevandamise lepingu, teeb valitsus praegu kõik selleks, 
et rahuldada selle ettevõtte huve, eirates sealjuures eraisikute õigusi. Ta vaidlustab 
lõhkeainete kasutamise linna elu- ja turismipiirkondade lähedal ilma sellest tegevusest 
mõjutatud vara omanike nõusolekuta ning väljendab muret võimalike eluohtlike tagajärgede 
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pärast, kui peaks saastuma vesi Dobrogea valgalas, mis on kohalike elanike jaoks ainus 
varustusallikas. Ta väidab, et valitsus tegutseb vastutustundetult ja seab ohtu kümneid 
tuhandeid inimelusid, ning nõuab selle tegevuse kohest lõpetamist. 

2. Vastuvõetavus

Petitsioon nr 0444/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 19. juulil 2012. 
Petitsioon nr 0484/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 10. septembril 2012. 
Petitsioon nr 0504/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 12. septembril 2012.
Petitsioon nr 0596/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 17. septembril 2012.
Petitsioon nr 0759/2012 ja 0761/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 11. oktoobril 2012.
Petitsioon nr 0895/2012: tunnistatud vastuvõetavaks 6. novembril 2012.
Petitsioon nr 2376/2013: tunnistatud vastuvõetavaks 25. septembril 2014.

Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 18. detsembril 2012

Petitsioonide esitajad nõuavad ajutise moratooriumi või keelu kehtestamist kildagaasi 
kaevandustöödele, milles kasutatakse hüdrolõhkumist, arvestades võimalikke riske inimeste 
tervisele ja keskkonnale. Mures ollakse ka võimalike seaduslünkade pärast praegu kehtivates 
ELi õigusaktides.
Nagu on viidatud Euroopa Komisjoni vastuses petitsioonile nr 1378/2011, on liikmesriikidel 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 alusel õigus määrata kindlaks nende 
energiavarude kasutamise tingimused. Võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust säilitada ja 
parandada keskkonda (ELi toimimise lepingu artikli 194 lõige 1), on iga liikmesriigi vastutus 
otsustada, kas ta lubab oma jurisdiktsioonis viia läbi geoloogilisi uuringuid ja/või toota 
ebatraditsioonilise gaasi varusid. See säte ei piira ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 2 
punkti c kohaldamist, mille kohaselt võib vastu võtta meetmeid, mis mõjutavad oluliselt 
liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri, 
kuid nende jaoks on nõutav nõukogu ühehäälne otsus seadusandliku erimenetluse kohaselt.
Nõuetekohaste hindamis- ja litsentsimissüsteemide ning seire- ja uurimistegevuse kaudu 
peavad liikmesriigid tagama, et energiaallikate uurimine ja kasutamine, sh 
hüdrolõhkumistööd, vastab ELis kehtiva õigusraamistiku nõuetele, sh inimeste tervise ja 
keskkonna kaitset käsitlevatele sätetele. Ettevaatusprintsiip ja ennetuspõhimõtted kuuluvad 
ELi keskkonnapoliitika väljatöötamise juhtpõhimõtete hulka, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 191. 
Euroopa Komisjon järeldas oma õiguslikus hindamises1, et olemasoleva tehnilise teabe põhjal 
kohaldatakse kehtivaid ELi õigusakte tegevuse suhtes, mis on vajalik kildagaasi uurimiseks ja 
tootmiseks kavandamisest kuni tegevuse lõpuni. See hõlmab muu hulgas sätteid, mis 
puudutavad maagaasi kaevandamise projektide keskkonnamõju hindamiste läbiviimist2, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Direktiiv 2011/92/EL (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1), tuntud ka keskkonnamõju hindamise direktiivina. Suunised 
keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamise kohta ebatraditsiooniliste süsivesinike uurimise ja 
kasutamisega seotud projektidele on kättesaadavad aadressil
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm.
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pinna- ja põhjavee kaitset1, kaevandustööstuse jäätmete käitlust2, kemikaalide registreerimist, 
hindamist ja autoriseerimist3 ning Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid kaitsealasid (st 
linnudirektiiv4 ja elupaikade direktiiv5). 
Praegu kogutakse lisateavet, et järeldada, kas kehtivad ELi õigusaktid tagavad piisaval 
tasemel keskkonna ja inimeste tervise kaitse või mitte. Teabekogumise raames avaldas 
Euroopa Komisjon hiljuti uurimuse suuremahulist hüdrolõhkumist hõlmava 
ebatraditsiooniliste süsivesinike (nt kildagaasi) kaevandamise keskkonnariskide kohta. Lisaks 
avaldati uurimused energiaturule ja kliimale avalduva mõju kohta6. 
Uurimus energiaturule avaldatava mõju kohta näitab, et ebatraditsioonilised gaasimaardlad 
USAs on suurendanud veeldatud maagaasi kättesaadavust globaalsel turul ja see mõjutab 
kaudselt gaasi hinda ELis. USA kogemuste ja potentsiaalsete ELi varude läbivaatamise põhjal 
soovitatakse selles, et parimal juhul võib tulevikus kildagaasi tootmine Euroopas aidata ELil 
säilitada sõltuvust energiaimpordist 60% juures. Samas ilmneb uurimusest kohatine suur 
ebakindlus seoses kättesaadava mahu, tehnoloogilise arengu, üldsuse nõusoleku ning maa ja 
turgude kättesaadavusega.
Kliimamõju uurimus näitab, et ELis toodetud kildagaas tekitab rohkem kasvuhoonegaaside 
heidet kui ELis toodetav traditsiooniline maagaas, kuid hea majandamise korral vähem kui 
väljastpoolt ELi torujuhtme kaudu või veeldatud maagaasina imporditud gaas, sest pikamaa 
gaasitransport suurendab heidet.
Keskkonnariskide uurimusest ilmneb, et selliste töödega kaasnevad riskid on tavaliselt 
suuremad kui traditsiooniliste süsivesinike kaevandamisel ning määratletakse mitu 
kohaldatavate õigusaktidega seotud küsimust. Euroopa Komisjon vaatab praegu kõnealuseid 
tulemusi läbi. Algatatud on kaks lisauurimust, milles antakse täiendavat sotsiaal-
majanduslikku ja õiguslikku abi käimasoleva hindamise raames7. 

Järeldus
Euroopa Komisjon võtab teadmiseks nimetatud probleemid kildagaasiprojektide ja 
hüdrolõhkumisega seotud võimalike tervise- ja keskkonnariskide kohta. Euroopa Komisjon 
on alustanud tööd, et hinnata 2013. aasta lõpuks vajadust ebatraditsiooniliste süsivesinike (nt 
kildagaasi) ohutu ja turvalise kaevandamise hindamisraamistiku järele. Hindamise raames 
uuritakse kõiki poliitilisi võimalusi (nii seadusandlikke kui ka muid võimalusi). 

4. Euroopa Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

Petitsioonid nr 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 ja 
2376/2013

Petitsioonide esitajad nõuavad ajutise moratooriumi või keelu kehtestamist kildagaasi 
kaevandustöödele, milles kasutatakse hüdrolõhkumist, arvestades võimalikke riske inimeste 

                                               
1 Direktiiv 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1) ja direktiiv 2006/118/EÜ (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19). 
2 Direktiiv 2006/21/EÜ, ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.
3 Määrus (EÜ) nr 1907/2006, ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
4 Direktiiv 79/409/EMÜ, EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
5 Direktiiv 92/43/EMÜ, EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
6 Avaldatud 7. septembril 2012, kättesaadavad keskkonna peadirektoraadi veebisaidil: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
7 Vt lisaks: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
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tervisele ja keskkonnale. Mures ollakse ka võimalike seaduslünkade pärast praegu kehtivates 
ELi õigusaktides.

Nagu on viidatud Euroopa Komisjoni vastuses petitsioonile nr 1378/2011, on liikmesriikidel 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 alusel õigus määrata kindlaks nende 
energiavarude kasutamise tingimused. Võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust säilitada ja 
parandada keskkonda (ELi toimimise lepingu artikli 194 lõige 1), on iga liikmesriigi vastutus 
otsustada, kas ta lubab oma jurisdiktsioonis viia läbi geoloogilisi uuringuid ja/või toota 
ebatraditsioonilise gaasi varusid. 

Nõuetekohaste hindamis- ja litsentsimissüsteemide ning seire- ja uurimistegevuse kaudu 
peavad liikmesriigid tagama, et energiaallikate uurimine ja kasutamine, sh 
hüdrolõhkumistööd, vastab ELis kehtiva õigusraamistiku nõuetele, sh inimeste tervise ja 
keskkonna kaitset käsitlevatele sätetele. Ettevaatusprintsiip ja ennetuspõhimõtted kuuluvad 
ELi keskkonnapoliitika väljatöötamise juhtpõhimõtete hulka, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 191. 

Euroopa Komisjon järeldas kildagaasiprojektide suhtes kohaldatava ELi keskkonnaalase 
õigusraamistiku hindamises1, et olemasoleva tehnilise teabe põhjal kohaldatakse kehtivaid 
ELi õigusakte tegevuse suhtes, mis on vajalik kildagaasi uurimiseks ja tootmiseks 
kavandamisest kuni tegevuse lõpuni. See hõlmab muu hulgas sätteid, mis puudutavad 
maagaasi kaevandamise projektide keskkonnamõju hindamiste läbiviimist2, pinna- ja 
põhjavee kaitset3, kaevandustööstuse jäätmete käitlust4, kemikaalide registreerimist, 
hindamist ja autoriseerimist5 ning Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid kaitsealasid (st 
linnudirektiiv6 ja elupaikade direktiiv7). 

Euroopa Komisjon kogub praegu lisateavet, et hinnata, kas kehtivad ELi õigusaktid tagavad 
piisaval tasemel keskkonna ja inimeste tervise kaitse või mitte. Teabekogumise raames 
avaldas Euroopa Komisjon hiljuti uurimuse suuremahulist hüdrolõhkumist hõlmava 
ebatraditsiooniliste süsivesinike (nt kildagaasitööd) kaevandamise keskkonnariskide kohta. 
Lisaks avaldati uurimused energiaturule ja kliimale avalduva mõju kohta8. 

Uurimus energiaturule avaldatava mõju kohta näitab, et ebatraditsioonilised gaasimaardlad 
USAs on suurendanud veeldatud maagaasi kättesaadavust globaalsel turul ja see mõjutab 
kaudselt gaasi hinda ELis. USA kogemuste ja potentsiaalsete ELi varude läbivaatamise põhjal 
soovitatakse selles, et parimal juhul võib tulevikus kildagaasi Euroopas tootmine tagada, et 
EL on energiaimpordist sõltuv kuni 60% ulatuses. Samas ilmneb sellest suur ebakindlus 
seoses kildagaasi kättesaadava mahu, tehnoloogilise arenguga seotud probleemide, üldsuse 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf
2 Direktiiv 2011/92/EL (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1), tuntud ka keskkonnamõju hindamise direktiivina. Suunised 
keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamise kohta ebatraditsiooniliste süsivesinike uurimise ja 
kasutamisega seotud projektidele on kättesaadavad 
aadressilhttp://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm.
3 Direktiiv 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1) ja direktiiv 2006/118/EÜ (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19). 
4 Direktiiv 2006/21/EÜ, ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.
5 Määrus (EÜ) nr 1907/2006, ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
6 Direktiiv 79/409/EMÜ, EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
7 Direktiiv 92/43/EMÜ, EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
8 Avaldatud 7. septembril 2012, kättesaadavad keskkonna peadirektoraadi veebisaidil:  
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
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nõusoleku ning maa ja turgude kättesaadavusega.

Kliimamõju uurimus näitab, et ELis toodetud kildagaas tekitab rohkem kasvuhoonegaaside 
heidet kui ELis toodetav traditsiooniline maagaas, kuid hea majandamise korral vähem kui 
väljastpoolt ELi torujuhtme kaudu või veeldatud maagaasina imporditud gaas, sest pikamaa 
gaasitransport suurendab heidet.

Keskkonnariskide uurimusest ilmneb, et selliste töödega kaasnevad riskid on tavaliselt 
suuremad kui traditsioonilise süsivesiniku kaevandamisel ning määratletakse mitu 
kohaldatavate õigusaktidega seotud küsimust. Euroopa Komisjon vaatab praegu kõnealuseid 
tulemusi läbi. Algatatud on kaks lisauurimust, milles antakse täiendavat sotsiaal-
majanduslikku ja õiguslikku teavet käimasoleva hindamise raames1. 

Järeldus

Euroopa Komisjon võtab teadmiseks nimetatud probleemid kildagaasiprojektide ja 
hüdrolõhkumisega seotud võimalike tervise- ja keskkonnariskide kohta. Euroopa Komisjon 
võttis 2014. aasta jaanuaris vastu teatise ja soovituse süsivesinike (nt kildagaasi) uurimise ja 
tootmise kohta suuremahulise hüdrofrakkimise teel2. Liikmesriikidel, kes on otsustanud 
uurida või kasutada ebatraditsioonilisi süsivesinikke, nagu kildagaas, paluti soovitust 
rakendada 28. juuliks 2014 ning teavitada igal aastal Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt 
võetavatest meetmetest. Esimest korda tuleks seda teha 2014. aasta detsembriks. Seejärel 
avaldab Euroopa Komisjon liikmesriikidelt saadud teabe. Praegu valmistatakse ette 
2014. aasta lõpus liikmesriikidelt saadud teabe avaldamist. Euroopa Komisjon hindab 
põhjalikult praeguse lähenemisviisi tõhusust 2015. aasta augustiks ja otsustab seejärel, kas on 
tarvis lisameetmeid, sh edasiste seadusandlike ettepanekute kaalumist. 

Samuti jätkab Euroopa Komisjon seiret, kas liikmesriigid peavad kinni liidu õigusaktide 
alusel võetud kohustustest.

                                               
1 Vt lisaks: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm.
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=ET


