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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:  

1. tuletab meelde, et veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia on osa 

energialiidust, mille eesmärk on väljendada konkreetselt ELi püüdlust minna kiiresti üle 

säästvale, turvalisele ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile ning lõpetada sõltuvus 

välistest gaasitarnijatest; rõhutab, et energialiidu üks eesmärk on viia EL taastuvenergia 

kasutamise alal maailmas juhtivale kohale; 

2. juhib tähelepanu sellele, et praegu on ELi veeldatud maagaasi taristu väga alakasutatud 

(2014. aastal kasutati gaasi impordi torujuhtmeid 46 % ja veeldatud maagaasi terminale 

32 % ulatuses) ning et ELi gaasivajadust on püsivalt ülehinnatud; rõhutab seetõttu, et 

gaasitaristu planeerimisel tuleks arvestada väheneva nõudlusega; 

3. tuletab meelde, et kütteostuvõimetus toob kaasa tõsiseid terviseprobleeme ja 

hinnanguliselt võib see mõjutada enam kui 10 % ELi elanikkonnast; 

4. rõhutab, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid eelkõige keskenduma oma 

taastuvatele energiaallikatele ja energiatõhususe suurendamisele ning kasutama 

maksimaalselt ära taastuvenergia tootmisvõimsust, hoogustades nendesse sektoritesse 

investeerimist; juhib tähelepanu elektrienergiast gaasi tootmise tehnoloogia potentsiaalile, 

mis võimaldaks taastuvenergiat salvestada ja kasutada seda CO2-neutraalset gaasi 

transpordis, küttesüsteemides ja elektrienergia tootmisel; 

5. rõhutab, et see ei tohiks takistada püüdlusi saada lisaväärtust teistest energiaturu 

segmentidest, nagu veeldatud maagaas, eeldusel et seda tehakse keskkonnasäästlikul 

viisil, mis on täielikult kooskõlas ELi keskkonnakaitse põhimõtetega, täpsemalt vee, 

põhjavee ja merekeskkonna kaitse ja looduskaitse eesmärkidega ning Pariisi lepinguga, 

viies samas metaaniheite miinimumini; 

6. rõhutab vajadust edendada veeldatud maagaasi taristu ning biogaasi ja biomassist 

toodetud gaasi tarneahela koostalitlusvõimet, eeldusel et selline juurdepääs on alaliselt 

kooskõlas asjaomaste tehniliste eeskirjade ja ohutusstandarditega; kutsub liikmesriike üles 

kasutama täielikult ära biogaasi kohaliku tootmise võimalusi; 

7. juhib tähelepanu keskkonnasõbralikele ja sotsiaalselt jätkusuutlikele veeldatud maagaasi 

tootmise meetoditele; 

8. juhib tähelepanu sellele, et ELi omatoodang väheneb järgmistel aastakümnetel jätkuvalt ja 

ELi maagaasiga varustamise allikate edasine mitmekesistamine on seetõttu endiselt 

oluline eesmärk, mis annaks tarbivatele riikidele rohkem kindlust, kuid rõhutab siiski, et 

tegemist on lühiajalise ja keskpika perspektiivi lahendusega, mis peaks taastuvenergiat ja 

energiatõhusust täiendama ja toetama, pidades silmas Euroopa kohustust saavutada Pariisi 

lepingu eesmärgid; on seisukohal, et maagaasi roll saab olla ainult ajutine ning et 

keskpikas perspektiivis tuleb fossiilkütuste toetused järk-järgult kaotada ja minna 

täielikult üle gaasi kasutamiselt taastuvatele energiaallikatele; 

9. märgib, et ELi gaasinõudlus on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud, osaliselt 
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majanduskriisi tõttu, kuid samuti tänu struktuursele gaasinõudluse muutusele, mis on 

põhjustatud energiatõhususe ja taastuvenergia poliitika edukast rakendamisest; 

10. rõhutab vajadust teostada mõjuhinnangud, et teha kindlaks uute veeldatud maagaasi 

transpordi ja hoiustamise taristute ehitamise lisaväärtus; nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid soodustaksid ja stimuleeriksid olemasoleva hoidlataristu, sealhulgas 

gaasihoidlate ohutut kasutamist; rõhutab vajadust suunata uued investeeringud halva 

ühendusega piirkondadele või kõige haavatavamate liikmesriikide varustamiseks; tuletab 

meelde anaeroobse lagunemise teel taastuva maagaasi tootmise potentsiaali, pidades 

esmatähtsaks tootmist reovee, põllumajanduse ja orgaaniliste jäätmete baasil; rõhutab, et 

otsused investeerida uude gaasitaristusse ei tohiks kaasa tuua fossiilkütuste taristu 

kinnistumist ja nendega tuleks vältida varade kasutuskõlbmatuks muutumist; 

11. rõhutab vajadust tihedama riikliku ja piirkondliku koostöö järele, et suurendada veeldatud 

maagaasi taristu mitmeotstarbelisust, kasutatavust ja tõhusust ning vältida ülevõimsust; 

palub nõudluse hinnanguid korrigeerida ja märgib, et elektrivõrkude omavaheline 

ühendamine või taastuvate energiaallikate kasutamine koos energiatõhususe meetmetega 

võib anda samu tulemusi nagu uute veeldatud maagaasi taristute rajamine; 

12. tuletab meelde, et kliimakriisi tõttu peab EL otsima võimalusi nafta tarbimise 

vähendamiseks; on seisukohal, et enne kui EL saab saavutada oma eesmärgi minna täiel 

määral üle taastuvenergia kasutamisele, tuleks kaaluda ka maagaasi kasutamist 

alternatiivina kivisöele ja naftale, sest see võiks aidata Euroopal saavutada oma 

kliimaeesmärgid; rõhutab, et taastuvenergiale üleminekul võib oma osa olla ka teistel 

kütustel ja tehnoloogiatel, kuid EL peab toetama lühiajalist üleminekut; toonitab siiski, et 

liigse maagaasist sõltuvuse ohtu saab ületada üksnes taastuvate energiaallikate suurema 

kasutamisega; tuletab meelde, et enamikul juhtudel konkureerib maagaasi kasutamise 

suurendamine taastuvenergiasse investeerimisega; 

13. rõhutab vajadust pidada esmatähtsaks ühishuviprojekte, millega luuakse puuduv taristu 

energiasüsteemi eraldatuse ja ühest tarnijast sõltumise lõpetamiseks; toob esmatähtsate 

geograafiliste piirkondadena esile Balti regiooni, Pürenee poolsaare ja Kagu-Euroopa ning 

teatavad saarepiirkonnad; rõhutab, et ELi rahastamisvahendite, näiteks Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa ühendamise rahastu, Euroopa 

Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Investeerimispanga vahendite kasutamisel tuleks 

eelistada selliseid ühishuviprojekte; 

14. rõhutab vajadust tagada geoloogiliste gaasihoiurajatiste hindamine läbipaistvalt ja 

kohalikke kogukondi kaasavalt; 

15. märgib, et kui olemasolev veeldatud maagaasi vastuvõtu- ja hoiustamisvõimsus on 

alakasutatud, tuleks esmatähtsaks pidada investeeringuid selle optimaalset kasutamist 

võimaldavatesse piiriülestesse võrkudevahelistesse ühendustesse ning et enne 

naaberliikmesriikides uue võimsuse loomisse tehtavate investeeringute toetamist tuleks 

kõrvaldada õiguslikud ja fiskaaltakistused; 

16. juhib tähelepanu naftapõhistest heidetest ja laevakütustest tekitatud pöördumatule 

keskkonnakahjule ookeanides, polaaraladel ja Arktika piirkonnas ning rõhutab 

potentsiaali, mida veeldatud maagaasile üleminek pakub meretranspordi ja raskete 

kaubaveokite CO2-heite vähendamiseks võrreldes praeguste tavakütustega, ja toonitab, et 
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veeldatud maagaasi suurem kasutamine kaubaveos võib aidata vähendada ülemaailmset 

CO2-heidet; märgib, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise võimaliku 

potentsiaali ja üldise keskkonnamõju hindamiseks tuleks arvesse võtta kogu olelusringi, 

sealhulgas töötlemiseelses etapis tekkivat metaani heidet ja kaevandamisprotsessi mõju; 

toetab sellega seoses direktiivi 2014/94/EL eesmärke ning ühtlustatud reguleerimis- ja 

standardimisraamistiku loomist, mis soodustaks veeldatud maagaasi kasutamist 

laevanduses ja raskete kaubaveokite puhul; rõhutab laevastiku uuendamise olulisust 

veeldatud maagaasi ja taastuvenergia kasutamisele üleminekul; nõuab tungivalt, et 

komisjon eraldaks sel eesmärgil Euroopa projektide toetuseks vahendeid; 

17. peab vajalikuks arendada mereteid, eelkõige Assoori saarestikus, mis tänu oma 

geograafilisele asendile võiks olla veeldatud maagaasi Atlandi-üleste marsruutide puhul 

peamine tankimiskoht; nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks sel eesmärgil Euroopa 

projektide toetuseks vahendeid; 

18. tuletab meelde, et kildagaasi tootmine hüdrolõhkumise abil avaldab ränka mõju kliimale, 

keskkonnale ja rahvatervisele, eelkõige tihedalt asutatud Euroopas, ning see mõju on 

piiriülene; rõhutab vajadust arvestada sellega, et ELis kehtivad normid peaksid kehtima ka 

imporditud veeldatud maagaasi suhtes; tõdeb siiski, et kildagaasi tootmine on valdkond, 

mis kuulub liikmesriikide pädevusse; rõhutab sellega seoses vajadust luua hüdrolõhkumist 

käsitlev ühtlustatud ELi raamistik; 

19. märgib, et veeldatud maagaasi ja maagaasi hoidlad peavad vastama kaasaegsetele 

ohutusnõuetele; selgitab, et see tähendab muu hulgas õhu kvaliteedi pidevat seiret hoidlate 

kohal ja maa-aluste hoidlate puhul ka seiret maapinnal ja sügaval maa all; usub, et see 

peaks aitama tagada säästva ja ohutu hoiustamise; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid välja strateegiad selliste rajatiste 

toetamiseks, mida tulevikus võidakse kasutada taastuva maagaasi edastamise ja 

hoiustamise korraldamisel. 
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