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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że strategia UE dotycząca skroplonego gazu ziemnego (LNG) i 

magazynowania gazu stanowi jeden z elementów unii energetycznej, której celem jest 

urzeczywistnienie ambicji UE polegających na szybkim przejściu na zrównoważony, 

bezpieczny i konkurencyjny system energetyczny oraz uniezależnienie się od 

zewnętrznych dostawców gazu; podkreśla, że jednym z celów unii energetycznej jest 

uczynienie UE światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej; 

2. zwraca uwagę, że istniejąca infrastruktura LNG w UE jest wykorzystywana w bardzo 

niewystarczającym stopniu (w 2014 r. wykorzystano 46 % gazociągów importowych i 

32 % terminali LNG), a zapotrzebowanie na gaz w UE jest stale przeszacowane; 

podkreśla zatem, że planowanie infrastruktury gazowej powinno opierać się na malejącym 

popycie; 

3. przypomina, że ubóstwo energetyczne ma poważne konsekwencje zdrowotne, i szacuje 

się, że dotyka ono ponad 10 % populacji UE; 

4. podkreśla, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny przede wszystkim 

skoncentrować się na zasobach odnawialnych i poprawie efektywności energetycznej oraz 

maksymalnie wykorzystać własne możliwości produkcji energii odnawialnej dzięki 

przyspieszeniu inwestycji w tych sektorach; zwraca uwagę na potencjał technologii 

przetwarzania energii elektrycznej w gaz w celu magazynowania energii odnawialnej i 

umożliwiania wykorzystania jej w transporcie, ogrzewaniu i wytwarzaniu energii jako 

gazu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla; 

5. podkreśla, że nie powinno to uniemożliwiać podejmowania działań w celu uzyskiwania 

wartości dodanej w innych segmentach rynku energii, takich jak LNG, pod warunkiem że 

odbywać się to będzie w sposób zrównoważony i z pełnym poszanowaniem zasad 

ochrony środowiska obowiązujących w UE, a zwłaszcza celów dotyczących ochrony wód, 

wód gruntowych, obszarów morskich i ochrony środowiska, oraz porozumienia 

klimatycznego z Paryża, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji metanu; 

6. podkreśla konieczność wspierania interoperacyjności infrastruktury LNG z łańcuchem 

dostaw biogazu i gazu z biomasy, pod warunkiem że dostęp ten jest stale zgodny z 

odpowiednimi zasadami technicznymi i normami bezpieczeństwa; wzywa państwa 

członkowskie do pełnego wykorzystania lokalnej produkcji biogazu; 

7. podkreśla znaczenie ekologicznych i społecznie zrównoważonych metod produkcji LNG; 

8. przypomina, że wewnętrzna produkcja UE będzie w najbliższych dekadach nadal spadać, 

dlatego większa dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do UE pozostaje celem 

nadrzędnym, aby zapewnić krajom-odbiorcom gazu większe bezpieczeństwo dostaw, 

niemniej jednak podkreśla, że jest to rozwiązanie krótko- i średnioterminowe, 

uzupełniające i wspierające odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, biorąc 
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pod uwagę europejskie zobowiązanie do realizacji celów porozumienia paryskiego; 

uważa, że gaz ziemny może odgrywać tylko przejściową rolę i że stopniowe wycofywanie 

dotacji na paliwa kopalne oraz kompleksowe przechodzenie z gazu na energię ze źródeł 

odnawialnych są konieczne w perspektywie średnioterminowej; 

9. zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na gaz w UE znacznie spadło w ciągu ostatnich kilku 

lat, częściowo z powodu kryzysu gospodarczego, ale również zmiany strukturalnej w 

popycie na gaz dzięki udanemu wdrożeniu działań w zakresie efektywności energetycznej 

i energii odnawialnej; 

10. podkreśla zapotrzebowanie na oceny skutków, które potwierdzą wartość dodaną 

zbudowania nowej infrastruktury do transportu i magazynowania LNG; nalega na 

Komisję i państwa członkowskie, by propagowały wydajniejsze i bezpieczniejsze 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym magazynowania gazu, oraz by stwarzały 

zachęty do tego; podkreśla konieczność skupienia nowych inwestycji na obszarach o 

słabych połączeniach międzysystemowych lub zapewnienia dostaw państwom 

członkowskim znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji; przypomina o potencjale, jaki 

oferuje produkcja odnawialnego gazu ziemnego wytwarzanego w procesie fermentacji 

beztlenowej, przy czym priorytetowe znaczenie ma produkcja z wykorzystaniem ścieków 

oraz odpadów z rolnictwa i odpadów organicznych; podkreśla, że nowe decyzje 

inwestycyjne finansujące infrastrukturę gazową nie powinny prowadzić do blokady 

technologicznej infrastruktury paliw kopalnych, a przy ich podejmowaniu należy unikać 

sytuacji, w której aktywa stają się bezużyteczne; 

11. podkreśla konieczność zacieśnionej współpracy krajowej i regionalnej, aby zwiększyć 

wielofunkcyjność, gotowość eksploatacyjną i wydajność infrastruktury LNG oraz uniknąć 

nadwyżki zdolności produkcyjnych; apeluje o dokonanie przeglądu ocen zapotrzebowania 

i stwierdza, że połączenia elektroenergetyczne lub wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w połączeniu ze środkami na rzecz efektywności energetycznej mogą przynieść 

takie same rezultaty jak nowa infrastruktura LNG; 

12. przypomina, że w związku z kryzysem klimatycznym UE powinna szukać sposobów 

redukcji zużycia ropy naftowej; uważa, że zanim UE będzie mogła osiągnąć cel 100 % 

korzystania z odnawialnych źródeł energii, powinna potraktować również gaz ziemny 

jako alternatywę dla węgla i ropy, aby umożliwić Europie osiągnięcie celów 

klimatycznych; podkreśla, że inne paliwa i technologie mogą odgrywać rolę w przejściu 

na energię odnawialną, jednak UE powinna wspierać krótkoterminowe przejście; 

podkreśla jednak, że niebezpieczeństwu nadmiernego polegania na gazie ziemnym można 

zapobiec tylko dzięki większemu użyciu energii odnawialnej; przypomina, że w 

większości przypadków zwiększone zużycie gazu ziemnego rywalizuje z inwestycjami w 

energię odnawialną; 

13. zwraca uwagę na potrzebę nadania priorytetowego znaczenia projektom wspólnego 

zainteresowania, które uzupełniają brakującą infrastrukturę, aby położyć kres izolacji 

energetycznej i uzależnieniu od jednego dostawcy; zwraca uwagę na priorytetowe obszary 

geograficzne, jak region Morza Bałtyckiego, Półwysep Iberyjski i Europa Południowo-

Wschodnia, w tym niektóre regiony wyspiarskie; podkreśla, że unijne instrumenty 

finansowania, takie jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, 

instrument „Łącząc Europę”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i finansowanie 
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z EBI powinny priorytetowo traktować projekty wspólnego zainteresowania; 

14. podkreśla potrzebę zagwarantowania, że geologiczne obiekty magazynowania gazu będą 

oceniane w przejrzystym procesie z udziałem lokalnych społeczności; 

15. zwraca uwagę, że w przypadku niedostatecznego wykorzystania potencjału przyjmowania 

i magazynowania LNG należy priorytetowo potraktować inwestycje w transgraniczne 

połączenia systemowe pozwalające na optymalne wykorzystanie tej infrastruktury; należy 

również usunąć przeszkody regulacyjne i podatkowe, zanim inwestycjom w nową 

infrastrukturę w sąsiadujących państwach członkowskich udzielone zostanie wsparcie; 

16. przypomina o nieodwracalnych szkodach dla środowiska powodowanych przez 

ropopochodne emisje i paliwa żeglugowe trafiające do wód oceanicznych, regionów 

polarnych i do Arktyki oraz podkreśla możliwości, jakie oferuje przejście na LNG, 

ponieważ pozwoli na dekarbonizację transportu morskiego i pojazdów ciężarowych w 

porównaniu z obecnie najpopularniejszymi paliwami, i podkreśla, że szersze stosowanie 

LNG w transporcie towarowym może przyczynić się do zmniejszenia globalnego 

poziomu emisji CO2; zauważa, że aby dokonać oceny wszelkich ewentualnych 

oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych i ogólnego oddziaływania na 

środowisko, należy wziąć pod uwagę cały cykl życia, w tym wycieki metanu w segmencie 

wydobywczym oraz skutki procesu wydobywczego; popiera w związku z tym cele 

dyrektywy 2014/94/UE oraz stworzenie zharmonizowanych ram regulacyjnych i 

normalizujących zachęcających do wykorzystania LNG w sektorze żeglugi i w pojazdach 

ciężarowych; podkreśla rolę odnowy floty w celu przejścia na LNG i energię odnawialną; 

wzywa Komisję Europejską do udostępnienia funduszy wspierających europejskie 

projekty zmierzające w tym celu; 

17. wzywa do rozwoju szlaków morskich, w szczególności w obrębie archipelagu Azorów, 

który, biorąc pod uwagę jego położenie geograficzne, może służyć za kluczową stację 

paliw dla transatlantyckich szlaków transportu LNG; wzywa Komisję Europejską do 

udostępnienia funduszy wspierających europejskie projekty zmierzające w tym celu; 

18. przypomina, że wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego 

poważnie oddziałuje na klimat, środowisko i zdrowie publiczne, szczególnie na gęsto 

zaludnionym kontynencie, jakim jest Europa, a oddziaływanie to jest transgraniczne; 

podkreśla potrzebę wzięcia pod uwagę, że normy mające zastosowanie w UE powinny 

być również stosowane do importowanego LNG; przyznaje jednak, że wydobycie gazu 

łupkowego pozostaje w gestii państw członkowskich; podkreśla w związku z tym 

potrzebę zharmonizowania ram unijnych dotyczących operacji szczelinowania;  

19. zauważa, że magazynowanie LNG i gazu ziemnego musi być zgodne z nowoczesnymi 

wymogami bezpieczeństwa; stwierdza, że oznacza to m.in. stały monitoring powietrza nad 

magazynami gazu, a w przypadku magazynowania podziemnego – monitoring od 

poziomu gruntu do warstw głęboko pod ziemią; stwierdza, że powinno się to przyczynić 

do zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego magazynowania; 

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przygotowania strategii wspierania 

infrastruktury, którą można będzie wykorzystać w przyszłości do zarządzania przesyłem i 

magazynowaniem odnawialnego gazu ziemnego. 
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