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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt komisjoni strateegia üle veeldatud maagaasi kasutamise toetamiseks 

alternatiivse kütusena transpordi jaoks, kus ta asendab rohkem saastavad tavakütused ning 

ei võta endale taastuvate energiaallikate kohta, eeldusel et seda toodetakse säästvalt ja see 

aitab saavutada transpordi CO2-heite vähendamise eesmärki; toonitab, et keskkonnale on 

kasulik transpordis kasutatava veeldatud maagaasi segamine säästvalt toodetud veeldatud 

biometaaniga, mida valmistatakse jäätmetest ja jääkidest; 

2. rõhutab, et ELi veeldatud maagaasi strateegia peab olema kooskõlas vastupidava 

energialiidu raamstrateegiaga ja toetama energiavarustuse kindluse suurendamist, CO2-

heite vähendamist, majanduse pikaajalist jätkusuutlikkust ning tarbijatele taskukohaseid ja 

konkurentsivõimelisi energiahindu; rõhutab lisaks, et see strateegia peab olema kooskõlas 

laiemate Euroopa kliima- ja energiaeesmärkide ja -prioriteetidega ning COP21 

kokkuleppega, kusjuures tuleb tähelepanu pöörata nõudluse vähendamisele, 

energiatõhususe suurendamisele ja järkjärgulisele fossiilkütuste kasutamise lõpetamisele; 

3. juhib tähelepanu sellele, et veeldatud maagaasi kasutamine raskeveokites, merelaevades ja 

siseveelaevades võib vähendada mitmesuguste saasteainete heidet (vääveloksiidid (SOx), 

lämmastikoksiidid (NOx), ja tahked osakesed) ning aidata laevanduses täita ELi ja 

rahvusvahelistes keskkonnaalastes õigusaktides sätestatud nõudeid vähendada 

heitekontrolli alas ja väljaspool seda kasutatavas laevakütuses väävli ja lämmastiku 

sisaldust; 

4. rõhutab, et veeldatud maagaasi kasutamine võib tuua kaasa ka merendusest ja 

maanteetranspordist pärit kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise tingimusel, et 

võetakse kõik tõhusad meetmed metaani eraldumise minimeerimiseks kütuse kogu 

olelusringi vältel, kaasa arvatud tootmis-, jaotamis- ja põlemisetapis; nõuab seepärast 

asjakohaseid meetmeid metaani eraldumise minimeerimiseks veeldatud maagaasi 

koguahelas, kasutades selleks parimaid kättesaadavaid tehnoloogiaid, ning piisava teadus- 

ja arendustegevuse rahastamise tagamist selle eesmärgi jaoks; 

5. tuletab meelde, et parlament on korduvalt nõudnud siduvaid 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärke – vähendada liidus kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 40 %, 

seada taastuvate energiaallikate puhul eesmärgiks vähemalt 30 % ja energiatõhususe 

puhul 40 % –, mida tuleks ellu viia individuaalsete riiklike eesmärkide abil; 

6. märgib, et veeldatud maagaas ja eriti surumaagaas on samuti ühistranspordi jaoks toimiv 

lahendus, mis on juba kättesaadav ja mis võib aidata vähendada õhu- ja mürasaastet, 

parandades seega elutingimusi eelkõige linnastutes; 

7. märgib, et kuigi veeldatud maagaas ja surumaagaas võivad olla toimivaks lahenduseks 

transpordi keskkonnamõju vähendamisel, saab neist pikemas perspektiivis tegelikku kasu 

üksnes juhul, kui samaaegselt edendatakse sujuvat üleminekut veeldatud biogaasi ja 

muude taastuvenergia liikide kasutamisele, tagades ka veeldatud maagaasi ja veeldatud 

biogaasi süsteemide koostalitlusvõime; 
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8. rõhutab, et veeldatud maagaasi kui alternatiivkütuse arvestatavaks kasutuselevõtmiseks 

transpordisektoris on vaja tõhusat tankimistaristu võrgustikku; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles looma stiimuleid sellise taristu väljaarendamiseks, et kaotada lüngad 

pakkumises ja luua täielik tarnevõrk; 

9. kutsub liikmesriike üles võtma üle direktiivi 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõtu kohta) 18. novembriks 2016 ning tagama selle rakendamist ettenähtud 

ajakava raames, eelkõige seoses veeldatud maagaasi tanklate rajamisega vähemalt 

olemasoleva üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgu ulatuses, et tagada, et 

veeldatud maagaasi kasutavad raskeveokid saavad liigelda kogu liidus, ning mere- ja 

siseveesadamates, et veeldatud maagaasi kasutavatel sisevee- või merelaevadel oleks 

võimalik liikuda kogu TEN-T põhivõrgus; tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid 

hindama oma riiklikes poliitikaraamistikes tihedas koostöös piirkondlike ja kohalike 

ametiasutustega vajadust veeldatud maagaasi tanklate rajamise järele väljaspool TEN-T 

põhivõrku asuvates sadamates, ning rõhutab, et see hindamine peaks hõlmama 

üksikasjalikku kulude-tulude analüüsi; kutsub komisjoni üles hindama, kas olemasolevad 

rahastamisvahendid on piisavad, et toetada veeldatud maagaasi tanklate rajamist 

väljaspool TEN-T põhivõrku asuvates sadamates; 

10. kutsub liikmesriike lisaks üles tagama direktiivi 2014/94/EL rakendamist seoses 

surumaagaasi tanklate rajamisega, et tagada, et seda kütust kasutavad mootorsõidukid 

saavad liigelda linna- ja eeslinnaasumites ja teistel tiheasustusaladel, ning seoses tanklate 

rajamisega vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ulatuses, et tagada, et sellised 

sõidukid saavad liigelda kogu liidus; 

11. rõhutab vajadust kehtestada mere- ja siseveelaevade ning mootorsõidukite veeldatud 

maagaasi tanklate ühtsed tehnilised kirjeldused, nagu on ette nähtud direktiivis 

2014/94/EL; nõuab veeldatud maagaasi ladustamise, punkerdamise ja laevas kasutamise 

kohta käivaid rangeid ühtlustatud ohutuseeskirju ja temaatilist koolitust kogu liidus, 

võimaldades samas viia läbi samaaegseid punkerdamisi ja kaubavedusid; märgib, et seda 

tuleks teha tihedas koostöös Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga (IMO) ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA); 

12. rõhutab vajadust tagada teadus- ja arendustegevuse piisav rahastamine, et töötada välja 

siseveelaevade, merelaevade ja mootorsõidukite täiustatud tehnoloogia eesmärgiga minna 

sujuvalt üle vähese CO2-heitega laevastikule ja sõidukipargile, ning selleks, et töötada 

välja mehitamata süsteemid veeldatud maagaasi tanklate paigaldamiseks; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike lisaks üles looma stiimuleid veeldatud maagaasil töötavate 

laeva- ja sõidukimootorite väljatöötamiseks või tavakütustel töötavate mootorite 

ümberehitamiseks, et neis saaks kasutada veeldatud maagaasi; 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama soodustusi veeldatud maagaasi veoks 

raudteel, kuna see vähendab maanteetransporti ja aitab samas kaasa sellise kütuse 

keskkonnasõbralikule ja ohutule veole, mis on säästlik ja milles on vähe saasteaineid; 

14. kutsub komisjoni üles vaatama läbi direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja 

energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta, et pakkuda avaliku sektori ja 

võrgustikusektori hankijatele ning teatavatele käitajatele maanteesõidukite ostmisel 

tugevamaid stiimuleid energia ja keskkonnamõju arvesse võtmiseks, kusjuures üks 

eesmärk on edendada sõidukipargi uuendamist, ergutades alternatiivkütuste, näiteks 
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veeldatud maagaasi ja biogaasi laialdasemat kasutamist; 

15. seoses kütusekvaliteedi direktiiviga palub komisjonil määrata uus eesmärk 

transpordikütuste olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 

pidades muu hulgas silmas veeldatud maagaasi ja biogaasi edendamist, mille olelusringi 

CO2-mahukus on tavakütuste omast väiksem; 

16. kutsub komisjoni üles kaaluma pärast sidusrühmadega konsulteerimist, kas lisaks 

määrusele (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid, tuleks 

kehtestada süsivesinike heite CO2-ekvivalent, kusjuures üheks eesmärgiks oleks tarbijate 

teavitamine; 

17. juhib tähelepanu sellele, et veeldatud maagaasi ülemaailmse pakkumise oodatav järsk 

suurenemine (umbes 50 %) mõne järgmise aasta jooksul ja sellest tulenevad madalamad 

hinnad annavad liidule hea võimaluse eelkõige kindla ja usaldusväärse gaasivarustuse 

tagamiseks; 

18. kutsub ELi üles gaasi siseturgu lõplikult välja kujundama, et see annaks õigeid 

hinnasignaale – nii selleks, et soodustada veeldatud maagaasi toomist sinna, kus seda 

vajatakse, kui ka selleks, et võimaldada vajalikke investeeringuid taristusse; 

19. palub ELil suurendada jõupingutusi, et teha rahvusvaheliste partneritega tihedat koostööd 

veeldatud maagaasi vaba, likviidse ja läbipaistva ülemaailmse turu edendamiseks; 

20. rõhutab, et juurdepääsu veeldatud maagaasile tuleb hõlbustada ka rahvusvahelisel tasandil 

ning seetõttu peab veeldatud maagaasi ladustamine põhinema läbipaistval ja 

mittediskrimineerival tariifistruktuuril, mille suhtes liikmesriigid on kokku leppinud; 

21. rõhutab, kui oluline on veeldatud maagaasi taristu mere- ja siseveesadamates, et 

soodustada mitmeliigilisust, kuna seda saavad kasutada mere- ja siseveelaevad ning 

kütuse edasise maismaatranspordiga tegelevad veoautod; nõuab tungivalt, et riigisisesed ja 

piirkondlikud käitajad teeksid tihedat koostööd, et suurendada taristu mitmeotstarbelisust 

ja kasutatavust; 

22. võtab teadmiseks, et praegused veeldatud maagaasi terminalid ei ole kogu ELi ulatuses 

optimaalselt jaotunud; rõhutab, et meresadamad täidavad veeldatud maagaasi 

sõlmpunktidena tähtsat rolli veeldatud maagaasi jaotamise optimeerimisel kogu liidus; 

nõuab pikaajalise ja stabiilse finantsraamistiku ning järjepidevate rahastamisvõimaluste 

loomist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI), Euroopa ühendamise rahastu 

ja selle transpordi- ja energiasektori vahelise koostoime, meremagistraalide, programmi 

„Horisont 2020“, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa 

Investeerimispanga kaudu; 

23. rõhutab, et üleeuroopalisi energiavõrkusid (TEN-E) käsitleva määruse ja Euroopa 

ühendamise rahastuga on loodud stabiilne Euroopa poliitikaraamistik, mille kaudu 

toetatakse ka ELi gaasitaristut, sealhulgas gaasi ülekanne, veeldatud maagaasi terminalid 

ja hoidlad, muutes palju lihtsamaks Euroopa jaoks oluliste projektide kindlaks määramise 

ja nende elluviimise tagamise; 

24. palub komisjonil teha koos liikmesriikidega kindlaks piirkondliku tähtsusega gaasihoidlad 
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ning tagada rahaline toetus taristu tõhusaimale ehitusele ja kasutamisele või olemasoleva 

võimsuse õigeaegsele parandamisele; 

25. on seisukohal, et ELi rahalistest vahenditest toetatud uute veeldatud maagaasi terminalide 

asukoha valimisel või olemasolevate veeldatud maagaasi terminalide ajakohastamisel / 

võimsuse suurendamisel tuleks võtta arvesse geograafilise tasakaalu põhimõtet; rõhutab, 

et uue terminali puhul tuleks hoolikalt kaaluda selle majanduslikku põhjendatust ja leida 

kõige kulutõhusam lahendus, et võimaldada kõigi liikmesriikide juurdepääsu 

rahvusvahelisele veeldatud maagaasi turule kas otse või teiste liikmesriikide kaudu; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama kulutõhusaid ja keskkonnahoidlikke 

lahendusi veeldatud maagaasi jaotamise ja ladustamise jaoks liidus, eelkõige liidu 

äärepoolseimates piirkondades, ning piisava rahastamise jaoks, mis tagaks lõpptarbijatele 

taskukohased hinnad; rõhutab vajadust vaadata üle kõik olemasolevad lahendused 

veeldatud maagaasi ladustamiseks ja jaotamiseks eelkõige saarepiirkondades, kaasa 

arvatud sellised lahendused nagu virtuaalsed trassid, väikesemahuline taristu või 

veeldatud maagaasi transportivad laevad, võttes arvesse selle kütuse järgi valitseva 

nõudluse muutumist; 

27. rõhutab, et strateegia peaks hõlmama ka veeldatud maagaasi kasutamist alternatiivina 

gaasi jaotus- ja ülekandetaristu rajamisele piirkondades, kus see ei ole praegu kulutõhus; 

märgib, et väikesed veeldatud maagaasi rajatised võivad moodustada optimaalse taristu 

maagaasi laiemaks kasutamiseks, muuhulgas soojuse tootmiseks ja seega nn madala 

korstna heite („low-stack emissions“) vähendamiseks piirkondades, kus gaasitaristusse 

investeerimine ei ole kasumlik; 

28. rõhutab, et investeerimisel veeldatud maagaasi või gaasi taristusse tuleks vältida 

tehnoloogilise paigalseisu ohtu või fossiilkütuste taristuga seotud varade 

kasutuskõlbmatuks muutumist; rõhutab vajadust hinnata veeldatud maagaasi tarne 

alternatiive, piirkondlikke võimalusi ning keskkonnasäästlikke lahendusi ning edendada 

olemasolevate veeldatud maagaasi terminalide tõhusaimat kasutamist piiriülese 

perspektiiviga; rõhutab, et tuleks eelistada turupõhiseid lahendusi, mis vastavad tegelikule 

gaasinõudlusele, ja omavaheliste ühenduste edasiarendamist/parandamist; 

29. rõhutab piirkondliku koostöö olulisust uute veeldatud maagaasi terminalide rajamisel ja 

toonitab, et liikmesriigid, kellel on juurdepääs merele, peaksid tegema tihedat koostööd 

sisemaariikidega; rõhutab, et sellega seoses võimaldaks lääne-ida ja lõuna-põhja 

koridoride optimaalne kasutamine täiustatud vastassuunavoogude läbilaske võimsusega 

veeldatud maagaasi ülekannet riikides, millel puudub otsene juurdepääs taasgaasistamise 

terminalile; 

30. palub komisjonil luua koos liikmesriikide ja nende piirkondadega merendussektori ühine 

projekt „Veeldatud maagaasi sinised koridorid saarte jaoks“, sealhulgas üleeuroopalise 

transpordivõrgu üldise võrgu sadamad, et luua veeldatud maagaasi vajalikud taristud ning 

ühendada nimetatud võrk üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrguga; 

31. nõuab selliste ühist huvi pakkuvate keskse tähtsusega projektide kiiret rakendamist, mille 

suhtes on juba kokku lepitud, eriti nende projektide, mis tagavad Pürenee poolsaare 

gaasituru integreerimise ülejäänud Euroopaga; 
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32. kiidab heaks asjaolu, et olulisi veeldatud maagaasi projekte (näiteks põhja-lõuna 

gaasikoridor) määratletakse kui ühishuviprojekte; kutsub komisjoni üles kaasama Balkani 

riigid täiel määral gaasitrasside ja üleeuroopalise energiavõrgu edasise ehitamise 

planeerimisse, et tagada ELi energiasektori keskne roll selles piirkonnas; 

33. rõhutab, kui oluline on varustuskindlus liikmesriikides, mis asuvad Musta mere 

piirkonnas, millel on veeldatud maagaasi projektide edasiarendamiseks üha enam 

potentsiaali, eesmärgiga vedada maagaasi Kaspia mere piirkonnast Euroopasse; 

34. rõhutab, et on oluline veelgi laiendada Vahemere idaosa gaasikoridori gaasitarne taristut 

ning uurida võimalust arendada selle suutlikkust saada Vahemere veeldatud maagaasi 

terminalide sõlmpunktiks. 
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