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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-istrateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat (LNG) u l-ħażna tal-gass hija 

element wieħed tal-Unjoni tal-Enerġija, li għandha l-għan li tagħti espressjoni konkreta 

lill-ambizzjoni tal-UE li twettaq tranżizzjoni rapida lejn sistema ta' enerġija sostenibbli, 

sikura u kompetittiva u li għandha wkoll l-għan li ttemm id-dipendenza fuq fornituri 

esterni tal-gass; jenfasizza li waħda mill-miri tal-Unjoni tal-Enerġija hija li tpoġġi lill-UE 

fuq quddiem nett fid-dinja fl-enerġiji rinnovabbli; 

2. Jirrimarka li l-infrastruttura eżistenti tal-LNG fl-UE hija sottoutilizzata ferm (46 % tal-

pipelines għall-importazzjoni tal-gass u 32 % tat-terminals tal-LNG ntużaw fl-2014) u li 

d-domanda għall-gass tal-UE hija sovravalutata kontinwament; jenfasizza, għalhekk, li l-

ippjanar tal-infrastruttura tal-gass għandu jkun ibbażat fuq domanda li qed tonqos; 

3. Ifakkar li l-faqar enerġetiku jwassal għal konsegwenzi serji marbuta mas-saħħa u huwa 

maħsub li jaffettwa iżjed minn 10 % tal-popolazzjoni tal-UE; 

4. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha l-ewwel nett għandhom jiffukaw 

fuq ir-riżorsi rinnovabbli tagħhom u fuq it-titjib tal-effiċjenza enerġetika u jieħdu l-akbar 

benefiċċju possibbli mill-kapaċità tagħhom ta' produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli billi 

jħaffu l-investimenti f'dawn is-setturi; jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal tat-teknoloġija 

tal-gass bl-elettriku biex jinħażnu l-enerġiji rinnovabbli u biex dawn ikunu jistgħu 

jintużaw bħala gass newtrali fir-rigward tal-karbonju għat-trasport, it-tisħin u l-

ġenerazzjoni tal-enerġija; 

5. Jenfasizza li dan m'għandux jimpedixxi l-isforzi li qed isiru biex jittieħed valur miżjud 

minn taqsimiet oħra tas-swieq tal-enerġija, bħal-LNG, sakemm dan isir b'mod sostenibbli 

li jkun konsistenti għalkollox mal-prinċipji ta' protezzjoni ambjentali tal-UE, b'mod 

partikolari l-objettivi ta' protezzjoni tal-ilma, l-ilma ta' taħt l-art, il-baħar u n-natura, u 

mal-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li jitnaqqsu kemm jista' jkun l-emissjonijiet tal-metan; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi promossa l-interoperabilità tal-infrastruttura tal-LNG u l-katina 

tal-provvista għall-bijogass u għall-gass mill-bijomassa, sakemm tali aċċess ikun 

permanentament kompatibbli mar-regoli tekniċi u l-istandards tas-sikurezza rilevanti; 

jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ il-produzzjoni lokali tal-bijogass; 

7. Jagħmel enfasi fuq metodi ta' produzzjoni tal-LNG li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u li 

jkunu soċjalment sostenibbli; 

8. Jirrimarka li l-produzzjoni domestika tal-UE se tibqa' tonqos fid-deċennji li ġejjin, u 

għalhekk aktar diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass naturali tal-UE tibqa' objettiv 

ewlieni biex il-pajjiżi konsumaturi jingħataw aktar sigurtà, filwaqt li, madankollu, 

jissottolinja r-rwol tagħha bħala soluzzjoni għal perjodu qasir u medju ta' żmien u bħala 

żieda u appoġġ għas-sorsi rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, filwaqt li jitqies l-impenn 

Ewropew biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; iqis li l-gass naturali jista' jkollu 
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biss rwol tranżitorju, u li t-tneħħija gradwali tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili u bidla 

komprensiva mill-gass għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli huma neċessarji fuq perjodu 

medju ta' żmien; 

9. Jirrimarka li d-domanda għall-gass fl-UE naqset b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar snin, 

parzjalment minħabba l-kriżi ekonomika iżda anke minħabba bidla strutturali fid-domanda 

għall-gass bis-saħħa tal-implimentazzjoni b'suċċess tal-politiki dwar l-effiċjenza 

enerġetika u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt biex jiġi aċċertat il-valur miżjud tal-

kostruzzjoni ta' infrastruttura ġdida għat-trasport u l-ħażna tal-LNG; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu u jinċentivaw użu aktar effiċjenti u sikur 

tal-infrastruttura tal-ħażna eżistenti, inkluża l-ħażna tal-gass; jenfasizza l-ħtieġa li ssir 

enfasi fuq investimenti ġodda f'żoni b'interkonnessjoni ħażina, jew li jiġu forniti l-Istati 

Membri l-aktar vulnerabbli; ifakkar fil-potenzjal offrut mill-produzzjoni tal-gass naturali 

rinnovabbli permezz tad-diġestjoni anaerobika, billi tingħata prijorità lill-produzzjoni mid-

drenaġġ, l-agrikoltura u l-iskart organiku; jenfasizza li deċiżjonijiet ġodda ta' investiment 

fl-infrastruttura tal-gass m'għandhomx iwasslu għal imblukkar tal-infrastuttura tal-fjuwils 

fossili u għandhom jevitaw l-assi obsoleti; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar kooperazzjoni nazzjonali u reġjonali biex jissaħħu l-

multifunzjonalità, l-isfruttabilità u l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-LNG u biex tiġi evitata 

l-kapaċità żejda; jitlob valutazzjonijiet tad-domanda riveduti u jinnota li 

interkonnessjonijiet tal-elettriku jew l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli flimkien ma' 

miżuri ta' effiċjenza enerġetika jistgħu jagħtu l-istess riżultati bħal żviluppi infrastrutturali 

ġodda tal-LNG; 

12. Ifakkar, fid-dawl tal-kriżi klimatika, li l-UE trid tfittex modi biex tnaqqas il-konsum taż-

żejt; iqis li qabel ma l-UE tista' tilħaq il-mira tagħha tal-użu ta' 100 % ta' sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli, għandha tqis ukoll il-gass naturali bħala alternattiva għall-faħam u ż-żejt 

sabiex l-Ewropa tkun tista' tilħaq l-miri klimatiċi tagħha; jenfasizza li fjuwils u teknoloġiji 

oħra jista' jkollhom rwol fit-tranżizzjoni lejn enerġiji rinnovabbli, iżda li l-UE trid 

tappoġġja tranżizzjoni għal perjodu qasir ta' żmien; jenfasizza, madankollu, li l-perikli ta' 

dipendenza żejda fuq il-gass naturali jistgħu jingħelbu biss billi jitwessa' l-użu tal-enerġiji 

rinnovabbli; ifakkar li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet iż-żieda fl-użu tal-gass naturali 

tikkompeti mal-investimenti fl-enerġiji rinnovabbli; 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata prijorità lill-Proġetti ta' Interess Komuni li jikkompletaw 

infrastruttura nieqsa sabiex jintemmu l-iżolament tal-enerġija u d-dipendenza fuq fornitur 

wieħed; jenfasizza ż-żoni ġeografiċi ta' prijorità bħar-reġjun Baltiku, il-Peniżola Iberika u 

x-Xlokk tal-Ewropa, kif ukoll ċerti reġjuni insulari; jenfasizza li l-istrumenti ta' 

finanzjament tal-UE bħall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, il-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-fondi tal-BEI 

għandhom jagħtu prijorità lil tali Proġetti ta' Interess Komuni; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-faċilitajiet ta' ħażna ġeoloġika tal-gass jiġu vvalutati 

permezz ta' proċess trasparenti li jinvolvi l-komunitajiet lokali; 

15. Jirrimarka li, fejn il-kapaċità eżistenti tal-wasla u tal-ħażna tal-LNG tkun sottoutilizzata, 

għandha tingħata prijorità lil investimenti f'interkonnetturi transfruntieri li jippermettu l-
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użu ottimali tiegħu, u l-ostakli regolatorji u fiskali għandhom jitneħħew qabel ma jiġu 

appoġġjati l-investimenti f'kapaċità ġdida fl-Istati Membri tal-viċinat; 

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħsara ambjentali irriversibbli kkawżata minn emissjonijiet abbażi 

taż-żejt u l-fjuwils tal-baħar fl-oċeani, ir-reġjuni polari u l-Artiku, u jenfasizza l-potenzjal 

li toffri t-tranżizzjoni għal-LNG għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport marittimu u għall-

vetturi tqal tal-merkanzija meta mqabbel mal-fjuwils tradizzjonali attwali, filwaqt li 

jissottolinja li użu akbar tal-LNG fit-trasport tal-merkanzija jista' jikkontribwixxi għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet globali tas-CO2; jinnota li sabiex jiġi vvalutat kwalunkwe 

potenzjal għal tnaqqis ta' gassijiet serra u l-impatt ambjentali ġenerali, jeħtieġ li jitqies iċ-

ċiklu tal-ħajja kollu, inklużi t-tnixxijiet tal-metan upstream u l-impatti tal-proċess ta' 

estrazzjoni; jappoġġja, f'dan ir-rigward, l-objettivi tad-Direttiva 2014/94/UE u l-

istabbiliment ta' qafas regolatorju u ta' standardizzazzjoni armonizzat li jinkoraġġixxi l-

użu tal-LNG fit-tbaħħir u fil-vetturi tqal tal-merkanzija; jenfasizza r-rwol tat-tiġdid tal-

flotta sabiex tinkiseb it-tranżizzjoni tal-enerġija għal-LNG u l-enerġija rinnovabbli; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqiegħed għad-dispożizzjoni fondi biex tappoġġja proġetti 

Ewropej għal dan l-għan; 

17. Jappella għall-iżvilupp ta' rotot marittimi, b'mod partikolari fl-arċipelagu tal-Ażores li, 

minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tiegħu, jista' jservi bħala ċentru ewlieni tal-fjuwil għar-

rotot transatlantiċi tal-LNG; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqiegħed għad-dispożizzjoni fondi 

biex tappoġġja proġetti Ewropej għal dan l-għan; 

18. Ifakkar li l-estrazzjoni tal-gass tax-shale permezz tal-fratturazzjoni idrawlika għandha 

impatti kbar immens fuq il-klima, l-ambjent u s-saħħa pubblika, aktar u aktar f'Ewropa 

b'popolazzjoni densa, u li dawn l-impatti huma transnazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li 

jitqies li l-istess standards li japplikaw fl-UE għandhom japplikaw ukoll għal-LNG 

importat; jirrikonoxxi, madankollu, li l-esplorazzjoni tal-gass tax-shale hija kwistjoni li 

taqa' fi ħdan il-kompetenza tal-Istati Membri; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' 

qafas armonizzat tal-UE rigward l-operazzjonijiet ta' fratturazzjoni; 

19. Jirrimarka li l-arranġamenti għall-ħażna tal-gass naturali u tal-LNG għandhom ikunu 

konformi mar-rekwiżiti moderni tas-sikurezza; isostni li dan ifisser, inter alia, monitoraġġ 

kontinwu tal-arja fuq il-faċilitajiet tal-ħażna u, fil-każ ta' ħażna taħt l-art, monitoraġġ fil-

livell tal-art u fil-fond taħt l-art; isostni li dan għandu jgħin biex tiġi żgurata ħażna 

sostenibbli u sikura; 

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ strateġiji biex jappoġġjaw 

faċilitajiet li jistgħu jintużaw fil-futur biex jimmaniġġjaw it-trasferiment u l-ħażna ta' gass 

naturali rinnovabbli. 
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