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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti komission strategiaan tukea nesteytetyn maakaasun käyttöä 

vaihtoehtoisena polttoaineena liikenteessä, jossa se korvaa saastuttavampia, perinteisiä 

polttoaineita mutta ei uusiutuvia energialähteitä, edellyttäen, että se on kestävällä tavalla 

tuotettua ja sillä edistetään liikenteen hiilestä irtautumista koskevan tavoitteen 

saavuttamista; korostaa ympäristöhyötyjä, joita saadaan sekoittamalla liikenteessä 

käytettävään nesteytettyyn maakaasuun kestävällä tavalla jätteistä ja tähteistä tuotettua 

nestemäistä biometaania; 

2. painottaa, että unionin nesteytettyä maakaasua koskevan strategian on oltava 

johdonmukainen joustavaa energiaunionia koskevan puitestrategian kanssa ja että sillä 

on tuettava energian toimitusvarmuuden lisäämistä, hiilestä vapautumista, talouden 

pitkän ajanjakson kestävyyttä sekä kohtuullisia ja kilpailukykyisiä energian 

kuluttajahintoja; painottaa lisäksi, että strategian on sovittava unionin laajempiin 

ilmastoa ja energiaa koskeviin ensisijaisiin tavoitteisiin ja sen on oltava COP21-

sopimuksen mukainen, siten että siinä painotetaan kysynnän vähentämistä, 

energiatehokkuuden parantamista sekä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista 

vaiheittain; 

3. huomauttaa, että käyttämällä nesteytettyä maakaasua raskaissa hyötyajoneuvoissa ja 

meri- tai sisävesialuksissa voidaan vähentää erinäisten epäpuhtauksien päästöjä, kuten 

rikin oksideja, typen oksideja sekä hiukkasia, ja että merenkulussa nesteytetyn 

maakaasun käyttö auttaa täyttämään EU:n ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön 

vaatimukset, koska se pienentää merenkulussa käytettävien polttoaineiden rikki- ja 

typpipitoisuutta päästöjen valvonta-alueilla ja niiden ulkopuolella; 

4. painottaa, että nesteytetyn maakaasun käyttö voi auttaa myös meri- ja maantieliikenteen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, jos toteutetaan kaikki tehokkaat toimet 

metaanin karkaamisen minimoimiseksi polttoaineen koko elinkaaren aikana, mukaan 

lukien tuotanto-, jakelu- ja palamisvaiheissa; kehottaa sen vuoksi riittäviin toimiin 

metaanin karkaamisen minimoimiseksi nesteytetyn maakaasun koko tuotantoketjussa 

parhaita saatavilla olevia teknologioita käyttämällä sekä riittävän rahoituksen 

varmistamiseksi tarvittavalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle; 

5. muistuttaa, että parlamentti on toistuvasti kehottanut ottamaan käyttöön vuoteen 2030 

ulottuvat sitovat ilmasto- ja energiatavoitteet, joihin kuuluu kasvihuonekaasupäästöjen 

vähintään 40 prosentin sisäinen vähentämistavoite sekä uusiutuvia energialähteitä 

koskeva vähintään 30 prosentin ja energiatehokkuutta koskeva 40 prosentin tavoite, 

jotka on määrä toteuttaa yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla; 

6. ottaa huomioon, että nesteytetyn maakaasun ja erityisesti paineistetun maakaasun käyttö 

on myös toimiva ja jo käytettävissä oleva ratkaisu julkiseen liikenteeseen ja sen avulla 

voidaan vähentää ilman saastumista ja melua ja parantaa siten elinoloja erityisesti 

kaupunkialueilla; 



 

PE583.876v02-00 4/8 AD\1102361FI.docx 

FI 

7. ottaa huomioon, että vaikka nesteytetty maakaasu ja paineistettu maakaasu voivat olla 

käyttökelpoisia siirtymävaiheen ratkaisuja liikenteen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi, niiden pitkäaikaiset hyödyt toteutuvat vain, jos samanaikaisesti 

edistetään sujuvaa siirtymistä nesteytetyn biokaasun (LBG) ja muiden uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöön varmistamalla myös LNG- ja LBG-järjestelmien 

yhteentoimivuus; 

8. painottaa, että tehokas tankkausinfrastruktuuri on ennakkoedellytys nesteytetyn 

maakaasun merkittävälle käyttöönotolle vaihtoehtoisena polttoaineena liikennealalla; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kannustimia tällaisen infrastruktuurin 

kehittämiseksi, jotta paikataan toimituksissa olevat aukot ja luodaan kattava 

huoltoverkko; 

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta annetun direktiivin 2014/94/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään 

18. marraskuuta 2016 mennessä sekä varmistamaan sen täytäntöönpanon määrätyn ajan 

sisällä ja huolehtimaan erityisesti nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden 

perustamisesta ainakin olemassa olevan Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkon 

(TEN–T-ydinverkko) alueelle, jotta nesteytettyä maakaasua käyttävät raskaat 

hyötyajoneuvot voivat liikkua kaikkialla unionissa, sekä meri- ja sisävesisatamiin, jotta 

nesteytettyä maakaasua käyttävät sisävesi- tai merialukset voivat liikkua kaikkialla 

TEN–T-ydinverkon alueella; palauttaa mieliin, että jäsenvaltioiden olisi kansallisen 

politiikkansa puitteissa tiiviissä yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 

arvioitava, onko nesteytetyn maakaasun tankkausasemia tarpeen asentaa myös TEN–T-

ydinverkon ulkopuolella oleviin satamiin, ja korostaa, että tähän arvioon olisi 

sisällytettävä yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi; kehottaa myös komissiota 

arvioimaan, ovatko nykyiset rahoitusvälineet riittäviä nesteytetyn maakaasun 

tankkauspisteiden rakentamisen tukemiseksi TEN-T-ydinverkon ulkopuolella oleviin 

satamiin; 

10. kehottaa myös jäsenvaltioita varmistamaan direktiivin 2014/94/EU täytäntöönpanon 

erityisesti paineistetun maakaasun tankkauspisteiden perustamisen osalta, jotta 

varmistetaan, että tätä polttoainetta käyttävät ajoneuvot voivat liikkua 

kaupunkitaajamissa, esikaupunkialueilla ja muilla tiheästi asutuilla alueilla ja ainakin 

olemassa olevan TEN–T-ydinverkon alueella, jotta varmistetaan, että nämä ajoneuvot 

voivat liikkua kaikkialla unionissa; 

11. painottaa, että merialuksille, sisävesialuksille ja moottoriajoneuvoille tarkoitetuille 

nesteytetyn maakaasun tankkauspisteille on määriteltävä yhteiset tekniset eritelmät 

direktiivin 2014/94/EU mukaisesti; vaatii tiukkoja ja yhdenmukaistettuja 

turvallisuussääntöjä ja koulutusta nesteytetyn maakaasun varastointiin, tankkaukseen ja 

aluksella käyttöön kaikkialla unionissa, siten että annetaan myös mahdollisuus 

samanaikaiseen tankkaukseen ja rahtiliikenteeseen; panee merkille, että tätä työtä olisi 

tehtävä tiiviissä yhteistyössä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Euroopan 

meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa; 

12. painottaa tarvetta varmistaa riittävä tutkimus- ja kehittämisrahoitus paremman 

teknologian kehittämiseksi merialuksille, sisävesialuksille ja moottoriajoneuvoille, jotta 

siirtyminen vähähiilisempään laivastoon olisi sujuvaa, sekä miehittämättömien 
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järjestelmien kehittämiseksi nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden asentamiseen; 

kehottaa myös komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kannustimia nesteytetyllä 

maakaasulla kulkevien alusten ja moottoriajoneuvojen kehittämiseksi tai perinteisiä 

polttoaineita käyttävien alusten ja ajoneuvojen käyttökoneistojen muuttamiseksi 

nesteytetyllä maakaasulla toimiviksi; 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kannustimia nesteytetyn maakaasun 

kuljettamiseksi rautateitse, koska näin sekä pienennetään tieliikenteen kuormitusta että 

mahdollistetaan kestävän ja vähän saastuttavan polttoaineen ympäristöystävällinen ja 

turvallinen kuljettaminen; 

14. kehottaa komissiota tarkistamaan puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen 

moottoriajoneuvojen edistämisestä annettua direktiiviä 2009/33/EY, jotta 

hankintaviranomaisia ja hankintayksikköjä sekä tiettyjä toimijoita voidaan kannustaa 

ottamaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen hankinnan yhteydessä entistä paremmin 

huomioon energia- ja ympäristövaikutukset muun muassa ajoneuvokantojen 

uudistamisen edistämiseksi suosimalla vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nesteytettyä 

maakaasua ja biokaasua; 

15. kehottaa komissiota asettamaan polttoaineiden laatua koskevan direktiivin osalta uuden 

tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin alentamiselle liikenteen 

polttoaineiden elinkaaressa erityisesti nesteytetyn maakaasun ja biokaasun käytön 

edistämiseksi, sillä niiden elinkaaren aikainen hiili-intensiteetti on alhaisempi kuin 

perinteisillä polttoaineilla; 

16. kehottaa komissiota sidosryhmiä kuultuaan arvioimaan mahdollisuutta asettaa 

hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille annetun asetuksen 

(EY) N:o 443/2009 ohella hiilidioksidiekvivalentit hiilivetypäästöille erityisesti 

kuluttajavalistuksen parantamiseksi; 

17. korostaa, että nesteytetyn maakaasun maailmanlaajuisen tarjonnan ennustetaan 

kasvavan lähivuosina nopeasti noin 50 prosentilla, jolloin sen hinta laskee, mikä 

puolestaan tarjoaa unionille merkittävän tilaisuuden etenkin kaasutoimitusten 

varmuuden ja häiriönsiedon suhteen; 

18. kehottaa EU:ta toteuttamaan kaasun sisämarkkinat, jotta se lähettäisi oikeat 

hintasignaalit, jolloin sekä saataisiin nesteytettyä maakaasua sinne, missä sitä tarvitaan, 

että mahdollistettaisiin tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit; 

19. kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan voidakseen tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten 

kumppanien kanssa edistää vapaiden, likvidien ja avoimien globaalien markkinoiden 

luomista nesteytetylle maakaasulle; 

20. korostaa, että nesteytetyn maakaasun saatavuus on mahdollistettava myös rajojen yli ja 

nesteytetyn kaasun varastoinnin on siksi perustuttava läpinäkyvään, syrjimättömään ja 

jäsenvaltioiden kesken sovittuun tariffirakenteeseen; 

21. painottaa LNG-infrastruktuurin merkitystä meri- ja sisävesisatamissa 

multimodaalisuuden lisäämiseksi, koska sitä voivat käyttää meri- ja sisävesialukset sekä 

kuorma-autot, jotka vastaavat polttoaineen jatkokuljetuksista maitse; kannustaa 
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kansallisia ja alueellisia toimijoita tiiviiseen yhteistyöhön infrastruktuurin 

monikäyttöisyyden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi; 

22. panee merkille, ettei nesteytetyn maakaasun terminaalien nykyinen sijoitus unionissa 

ole ihanteellinen; painottaa, että merisatamat toimivat nesteytetyn maakaasun 

keskuksina ja ovat siksi tärkeitä nesteytetyn maakaasun jakelun optimoinnille unionissa; 

kehottaa ottamaan käyttöön pitkäaikaisen ja vakaan rahoituskehyksen ja kestäviä 

rahoitusvaihtoehtoja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), Verkkojen 

Eurooppa -välineen (CEF) ja sen liikenne- ja energia-alojen välisten 

synergiavaikutusten, Merten moottoritiet -ohjelman, Horisontti 2020 -ohjelman, 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä Euroopan investointipankin kautta; 

23. korostaa, että TEN-E-asetus, yhdessä Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa, tarjoaa 

asianmukaisen toimintapoliittisen kehyksen myös EU:n kaasuinfrastruktuurin 

tukemiselle, mukaan lukien kuljetukset, LNG-terminaalit ja varastointi, ja helpottaa 

merkittävästi tarvittavien EU-projektien määrittämistä ja varmistaa niiden 

toteuttamisen; 

24. kehottaa komissiota määrittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa alueellisesti 

merkittävät kaasunvarastointilaitokset ja varmistamaan taloudellisen tuen 

tehokkaimman infrastruktuurin rakentamisen ja käytön edistämiselle tai nykyisen 

kapasiteetin ripeälle parantamiselle; 

25. katsoo, että maantieteellisen tasapainon periaate olisi otettava huomioon valittaessa 

uusien LNG-terminaalien tulevia sijoituspaikkoja tai nykyaikaistettaessa nykyisiä LNG-

terminaaleja tai lisättäessä niiden kapasiteettia EU:n varoista saatavalla tuella; korostaa, 

että uusien terminaalien taloudellista kannattavuutta olisi tarkasteltava kokonaisuutena 

ja valittava kustannustehokkain ratkaisu, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä pääsystä 

kansainvälisille nesteytetyn maakaasun markkinoille joko suoraan tai toisten 

jäsenvaltioiden kautta; 

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään kustannustehokkaita ja ympäristön 

kannalta kestäviä ratkaisuja nesteytetyn maakaasun jakeluun ja varastointiin unionissa 

ja erityisesti sen syrjäisimmillä alueilla sekä riittävän rahoituksen saamiseen varmistaen 

loppukäyttäjille kohtuulliset hinnat; painottaa, että kaikkia olemassa olevia nesteytetyn 

maakaasun varastointi- ja jakeluvaihtoehtoja on punnittava, etenkin saarialueilla, 

mukaan lukien virtuaaliset kaasuputket, pienimuotoiset infrastruktuurit tai nesteytettyä 

maakaasua kuljettavien alusten käyttö, ottaen huomioon mahdolliset muutokset tämän 

polttoaineen kysynnässä; 

27. korostaa, että strategiaan olisi sisällytettävä myös nesteytetyn maakaasun käyttö 

vaihtoehtona kaasun jakelu- ja siirtoverkon kehittämiselle alueilla, joilla se ei ole tällä 

hetkellä kustannustehokasta; huomauttaa, että pienet LNG-käsittelylaitokset voivat 

tarjota parhaan mahdollisen infrastruktuurin maakaasun käytön lisäämiseen alueilla, 

joilla investoinnit kaasuverkkoon ovat kannattamattomia, mukaan lukien kaasun käytön 

lisäämiseen lämmöntuotannossa ja tämän kautta tapahtuvassa matalalta tulevien 

päästöjen (low-stack emissions) rajoittamisessa; 

28. painottaa, että LNG- tai kaasuinfrastruktuuri-investoinneissa olisi pidettävä huolta siitä, 

että vältetään lukkiutuminen tiettyyn teknologiaan ja hukkainvestoinnit fossiilisten 
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polttoaineiden infrastruktuuriin; painottaa tarvetta arvioida nesteytetyn maakaasun 

toimitusvaihtoehtoja, alueellisia vaihtoehtoja ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja 

ja edistää nykyisten LNG-terminaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä 

rajatylittävästä näkökulmasta; korostaa, että kaasun todelliseen kysyntään vastaavat 

markkinapohjaiset ratkaisut ja yhteenliitäntöjen lisäkehittäminen ja tehostaminen olisi 

asetettava etusijalle; 

29. korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä uusia LNG-terminaaleja rakennettaessa ja 

painottaa, että jäsenvaltioiden, joista on yhteys merelle, olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 

sisämaavaltioiden kanssa; korostaa, että tässä yhteydessä länsi-itä- ja pohjois-

eteläsuuntaisten käytävien mahdollisimman hyvän käytön ja 

vastakkaisvirtauskapasiteetin parantamisen ansiosta nesteytettyä maakaasua voitaisiin 

siirtää maihin, joilla ei ole suoraa pääsyä höyrystämisterminaaleihin; 

30. pyytää komissiota kehittämään yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden alueiden kanssa 

merenkulkualaa varten yhteisen ”nesteytetyn maakaasun sinisiä käytäviä saarille” 

koskevan hankkeen, joka käsittäisi kattavan TEN-T-verkon satamat, tarvittavien 

nesteytetyn maakaasun infrastruktuurien luomiseksi, sekä yhdistämään tämän verkon 

TEN-T-ydinverkkoon; 

31. kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön jo hyväksytyt keskeiset yhteistä etua koskevat 

hankkeet, erityisesti ne, joilla varmistetaan Iberian niemimaan ja muun Euroopan 

kaasumarkkinoiden yhdentäminen; 

32. on tyytyväinen siihen, että merkittävät LNG-hankkeet (esimerkiksi pohjois-

eteläsuuntainen kaasukäytävä) määritetään yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi; kehottaa 

komissiota ottamaan Balkanin maat täysimääräisesti mukaan kaasuputkien ja TEN-E-

verkon lisärakentamisen suunnitteluun EU:n energia-alan keskeisen aseman 

varmistamiseksi alueella; 

33. korostaa toimitusvarmuuden merkitystä Mustanmeren alueen jäsenvaltioissa, joissa on 

kasvavaa potentiaalia kehittää edelleen LNG-hankkeita maakaasun kuljettamiseksi 

Kaspianmeren alueelta Eurooppaan; 

34. painottaa, että on tärkeää laajentaa edelleen itäisen Välimeren kaasukäytävän 

kaasuntoimitusinfrastruktuuria ja tutkia mahdollisuutta kehittää sen kapasiteettia, jotta 

siitä voitaisiin tehdä Välimeren nesteytetyn maakaasun keskus. 
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