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 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at EU's strategi for flydende naturgas (LNG) og gaslagring er et af de 

elementer i energiunionen, som har til formål at give et konkret udtryk til EU's ambitioner 

om at opnå en hurtig overgang til et bæredygtigt, sikkert og konkurrencedygtigt 

energisystem og ligeledes har til formål at stoppe afhængigheden af eksterne 

gasleverandører; understreger, at et af energiunionens mål er at gøre EU til en af verdens 

førende inden for vedvarende energi; 

2. påpeger, at den eksisterende LNG-infrastruktur i EU er stærkt underudnyttet (46 % af 

rørledningerne til gasimport og 32 % af LNG-terminalerne blev anvendt i 2014), og at 

EU's gasefterspørgsel til stadighed er overvurderet; understreger derfor, at planlægning af 

gasinfrastrukturen bør være baseret på faldende efterspørgsel; 

3. minder om, at energifattigdom fører til alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og 

menes at berøre mere end 10 % af EU's befolkning; 

4. understreger, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater først og fremmest bør 

satse på især deres vedvarende ressourcer og energieffektivitetsforbedringer og på at 

udnytte deres kapacitet til produktion af vedvarende energi maksimalt ved at fremskynde 

investeringer i disse sektorer; henleder opmærksomheden på potentialet i el-til-gas-

teknologi til lagring af vedvarende energi og at gøre dem anvendelige som kulstofneutral 

gas til transport, opvarmning og elproduktion; 

5. understreger, at dette ikke bør forhindre, at der skabes merværdi i andre segmenter af 

energimarkederne, f.eks. inden for LNG, så længe det sker på en bæredygtig måde og i 

fuld overensstemmelse med EU's miljøbeskyttelsesprincipper, navnlig målsætningerne for 

vand, grundvand, bevarelse af havet og naturen, og klimaaftalen fra Paris, samtidig med at 

metanemissionerne minimeres; 

6. fremhæver behovet for at fremme interoperabiliteten mellem LNG-infrastruktur og 

forsyningskæden for biogas og gas fra biomasse, forudsat at denne adgang til enhver tid er 

forenelig med de relevante tekniske bestemmelser og sikkerhedsstandarder; opfordrer 

medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte den lokale produktion af biogas; 

7. lægger vægt på miljøvenlige og socialt bæredygtige metoder til produktion af LNG; 

8. minder om, at den interne produktion i EU vil fortsætte med at falde i de kommende 

årtier, og at en større diversificering af EU's naturgasforsyning derfor fortsat udgør et 

vigtigt mål for at give forbrugerlandene mere sikkerhed, men fremhæver samtidig dens 

rolle som en løsning på kort og mellemlang sigt og som supplement og støtte til 

vedvarende energi og energieffektivitet under hensyntagen til den europæiske forpligtelse 

til at opfylde målsætningerne i Parisaftalen; mener, at naturgas kun kan spille en 

overgangsrolle, og at udfasningen af tilskud til fossile brændstoffer og et omfattende skift 

fra gas til vedvarende energikilder er nødvendig på mellemlang sigt; 
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9. påpeger, at efterspørgslen efter gas i EU er faldet markant i de seneste år, dels som følge 

af den økonomiske krise, men også på grund af en strukturel ændring i gasefterspørgslen 

takket være den vellykkede gennemførelse af politikker på området for energieffektivitet 

og vedvarende energi; 

10. understreger, at det er nødvendigt at gennemføre konsekvensanalyser for at fastslå 

merværdien af oprettelsen af nye infrastrukturer til transport og lagring af LNG; opfordrer 

indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og skabe incitamenter til 

en mere effektiv og sikker udnyttelse af den eksisterende lagringsinfrastruktur, herunder 

gaslagring; fremhæver behovet for at rette nye investeringers fokus på områder med lav 

sammenkobling eller for at forsyne de mest sårbare medlemsstater; minder om potentialet 

ved produktionen af vedvarende naturgas gennem anaerob nedbrydning, hvor produktion 

fra spildevand, landbrug og organisk affald prioriteres; understreger, at beslutninger om 

investeringer i ny gasinfrastruktur ikke bør lede til en fastlåsning af infrastruktur, der er 

baseret på fossile brændstoffer, og bør undgå strandede aktiver; 

11. understreger behovet for øget nationalt og regionalt samarbejde for at forbedre 

multifunktionaliteten, udnyttelsen og effektiviteten af LNG-infrastrukturen og undgå 

overkapacitet; opfordrer til, at der foretages reviderede vurderinger af efterspørgslen, og 

bemærker, at elsammenkoblinger eller anvendelsen af vedvarende energikilder 

kombineret med energieffektivitetsforanstaltninger kan levere de samme resultater som 

udvikling af ny LNG-infrastruktur; 

12. minder om, at EU i lyset af klimakrisen er nødt til at se på mulighederne for at mindske 

forbruget af råolie; mener, at EU, før det kan opfylde målet om at opnå 100 % af energien 

fra vedvarende energikilder, også bør overveje naturgas som et alternativ til kul og olie, 

således at Europa kan nå sine klimamål; understreger, at andre brændstoffer og 

teknologier kan spille en rolle i overgangen hen mod vedvarende energi, men at EU skal 

støtte en kortsigtet overgang; fremhæver dog, at farerne ved en overdreven afhængighed 

af naturgas kun kan overvindes ved at udvide anvendelsen af vedvarende energier; minder 

om, at stigende brug af naturgas i de fleste tilfælde konkurrerer med investeringer i 

vedvarende energi; 

13. understreger behovet for at prioritere projekter af fælles interesse, som færdiggør 

manglende infrastruktur for at bryde energiisolationen og afhængigheden af en enkelt 

leverandør; fremhæver prioriterede geografiske områder som Østersøområdet, Den 

Iberiske Halvø og Sydøsteuropa samt visse øområder; fremhæver, at EU’s 

finansieringsinstrumenter såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, 

Connecting Europe-faciliteten, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og EIB-

finansieringen bør prioritere sådanne projekter af fælles interesse; 

14. understreger behovet for at sikre, at geologiske gaslagre vurderes via en gennemsigtig 

fremgangsmåde, der inddrager lokalsamfund; 

15. påpeger, at man der, hvor den eksisterende modtagelses- og lagringskapacitet for LNG 

ikke udnyttes fuldt ud, bør prioritere grænseoverskridende investeringer i 

samkøringslinjer, der muliggør optimal udnyttelse, og at lovgivningsmæssige og 

skattemæssige hindringer bør fjernes, før investeringer i ny kapacitet i tilstødende 

medlemsstater støttes; 
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16. henleder opmærksomheden på de uoprettelige miljøskader, som oliebaserede emissioner 

og skibsbrændstoffer har forårsaget i havene, polarområderne og Arktis, og fremhæver det 

potentiale, som en overgang til LNG har med hensyn til en dekarbonisering af 

søtransporten og tunge godskøretøjer i forhold til de nuværende konventionelle 

brændstoffer, og understreger samtidig, at en større udbredelse af LNG inden for 

godstransport kan bidrage til at nedbringe CO2-emissionerne på verdensplan; bemærker, 

at hele livscyklussen, herunder opstrømsudslip af metan og ekstraktionsprocessens 

virkninger, skal tages i betragtning for at vurdere drivhusgasbesparelsernes eventuelle 

potentiale og den samlede miljøpåvirkning; støtter i denne forbindelse målsætningerne i 

direktiv 2014/94/EU og etableringen af harmoniserede og standardiserede 

rammebestemmelser, der opfordrer til brug af LNG inden for skibsfart og tung 

vejtransport; understreger den rolle, som fornyelse af flåden har for opnåelsen af 

energimæssig omstilling til LNG og vedvarende energi; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at stille midler til rådighed til støtte for europæiske projekter til dette 

formål; 

17. opfordrer til udvikling af søveje, navnlig i øgruppen Azorerne, som i kraft af sin 

geografiske beliggenhed kunne tjene som et vigtigt optankningssted for LNG's 

transatlantiske ruter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at stille midler til rådighed 

til støtte for europæiske projekter til dette formål; 

18. minder om, at udvindingen af skifergas gennem hydrofrakturering har en alvorlig 

indvirkning på klimaet, miljøet og folkesundheden, navnlig i et tætbefolket Europa, og at 

denne indvirkning er tværnational; understreger behovet for at tage højde for, at de samme 

standarder, der gælder i EU, også bør gælde for importeret LNG; erkender dog, at 

skifergasudvinding hører under medlemsstaternes kompetence; understreger i denne 

forbindelse behovet for en harmoniseret EU-ramme for hydrofraktureringsaktiviteter; 

19. påpeger, at faciliteter til lagring af LNG og naturgas skal overholde moderne 

sikkerhedskrav; anfører, at dette bl.a. betyder løbende overvågning af luften over 

lagerfaciliteterne samt, i tilfælde af lagring i undergrunden, overvågning på jordniveau og 

i den dybe undergrund; anfører, at dette bør hjælpe med at sikre bæredygtig og sikker 

lagring; 

20. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte strategier til 

at støtte faciliteter, der i fremtiden kan anvendes til at styre overførsel og lagring af 

vedvarende naturgas. 
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