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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi att stödja användningen av flytande 

naturgas (LNG) som alternativt bränsle om gasen ersätter mer förorenande konventionella 

bränslen och inte ersätter förnybar energi, under förutsättning att den är hållbart 

producerad och bidrar till utfasning av fossila bränslen ur transportsektorn. Parlamentet 

betonar miljövinsterna med att kombinera flytande naturgas som används för transporter 

med hållbar flytande biometan från avfall och rester. 

2. Europaparlamentet betonar att en EU-strategi för flytande naturgas måste vara konsekvent 

med ramstrategin för en motståndskraftig energiunion och stödja ökad 

försörjningstrygghet, utfasning av koldioxidutsläpp och ekonomins långsiktiga hållbarhet 

samt tillhandahållande av rimliga och konkurrensmässiga energipriser för konsumenterna. 

Parlamentet betonar vidare att strategin måste passas in i EU:s bredare prioriteringar för 

klimat- och energimålen och motsvara COP-avtalet, med fokus på minskad efterfrågan, 

ökad energieffektivitet och utfasning av fossila bränslen. 

3. Europaparlamentet påpekar att genom att använda flytande naturgas i tunga fordon, 

havsgående fartyg och fartyg i inlandssjöfart kan man minska utsläppen av olika 

föroreningar (svaveloxid, kväveoxid och partiklar), och när det gäller fartygsfrakt kan 

flytande naturgas hjälpa sektorn att uppfylla kraven i EU:s och internationell 

miljölagstiftning på minskat innehåll av svavel och kväve i fartygsbränsle som används i 

utsläppskontrollområden och utanför dem. 

4. Europaparlamentet betonar att användningen av flytande naturgas också kan leda till 

minskade växthusgasutsläpp från sjöfart och vägtransport, förutsatt att alla ansträngningar 

görs för att minimera metanutsläpp under bränslets livscykel, inklusive i produktions-, 

distributions- och förbränningsfasen. Det krävs därför lämpliga åtgärder för att minimera 

metanutsläppen i LNG-kedjan genom användningen av bästa tillgängliga teknik och för 

att säkerställa tillräcklig FoU-finansiering för detta ändamål. 

5. Europaparlamentet påminner om att det upprepade gånger har efterlyst bindande klimat- 

och energimål för 2030 med inhemska koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, 

en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten 

med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av enskilda nationella mål. 

6. Europaparlamentet konstaterar att flytande naturgas, och särskilt komprimerad naturgas, 

också är en hållbar och redan tillgänglig lösning för kollektivtrafiken och kan bidra till att 

minska luftföroreningar och buller, vilket förbättrar levnadsförhållandena särskilt i 

tätorter. 

7. Europaparlamentet konstaterar att även om flytande naturgas och komprimerad naturgas 

kan vara övergångslösningar för att minska transportsektorns miljöpåverkan kommer 

deras långsiktiga fördelar att förverkligas endast om man samtidigt främjar en smidig 

övergång till användning av flytande biogas (LBG) och andra former av förnybar energi, 

genom att också säkerställa LNG- och LBG-systemens driftskompabilitet. 
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8. Europaparlamentet understryker att ett effektivt infrastrukturnät för bränslepåfyllning är 

en förutsättning för att användningen av flytande naturgas ska kunna utvecklas som ett 

alternativt bränsle inom transportsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att skapa incitament för utvecklingen av sådan infrastruktur för att 

åtgärda nuvarande brister i utbudet och skapa ett heltäckande distributionsnät. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva direktiv 2014/94/EU om 

utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen senast den 18 november 2016 och att 

inom föreskrivna tidsgränser säkerställa genomförandet av direktivet, särskilt vad gäller 

installationen av tankstationer för flytande naturgas, åtminstone längs det befintliga TEN-

T-stomnätet, så att tunga LNG-motorfordon kan köras i hela unionen, och i havs- och 

inlandshamnar, så att fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg ska kunna trafikera 

hela TEN-T-stomnätet. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i sina nationella 

politiska ramar och i nära samarbete med sina lokala och regionala myndigheter bör 

bedöma behovet av att installera tankstationer för flytande naturgas i hamnar utanför 

TEN-T-stomnätet och betonar att det i bedömningen bör ingå en ingående kostnads- och 

nyttoanalys. Parlamentet uppmanar också kommissionen att bedöma om de befintliga 

finansiella instrumenten är tillräckliga för att stödja anläggningen av tankstationer för 

LNG innanför och utanför TEN-T-stomnätet. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa genomförandet av direktiv 

2014/94/EU vad gäller installationen av tankstationer för komprimerad naturgas så att 

motorfordon som drivs med detta bränsle kan köras i stadsbebyggelse/förortsbebyggelse 

och andra tätbefolkade områden, och åtminstone längs det befintliga TEN-T-stomnätet, så 

att fordonen kan köras i hela unionen. 

11. Europaparlamentet betonar att gemensamma tekniska specifikationer behöver fastställas 

för LNG-tankstationer för havsgående fartyg, fartyg i inlandssjöfart och motorfordon 

enligt direktiv 2014/94/EU. Parlamentet efterlyser stränga och harmoniserade 

säkerhetsregler och utbildning för LNG-lagring, LNG-bunkring och användning ombord i 

hela unionen samtidigt som man också tillåter möjligheten till samtidig bunkring och 

godsverksamhet. Detta arbete bör utföras i nära samarbete med Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). 

12. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa en tillräcklig finansiering av 

forskning och utveckling för utveckling av bättre teknik för fartyg i inlandssjöfart, 

havsgående fartyg och motorfordon så att man snabbt kan byta till en koldioxidsnål flotta 

samt för att utveckla obemannade system för installation av LNG-tankstationer. 

Parlamentet uppmanar också kommissionen och medlemsstaterna att skapa incitament för 

utveckling av fartyg och motorfordon som drivs med flytande naturgas eller 

eftermontering av fordon som drivs med konventionella bränslen så att de kan använda 

flytande naturgas. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa incitament för 

transport av flytande naturgas på järnväg, eftersom detta både avlastar vägtrafiken och 

bidrar till miljövänlig och säker transport av ett hållbart drivmedel som genererar låga 

utsläpp. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 2009/33/EG om 

främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon i syfte att stärka incitamentet 
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för upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer att, vid inköp 

av trafikfordon, beakta energi- och miljöpåverkan, i synnerhet för att främja en förnyelse 

av fordonsflottan till förmån för alternativa bränslen som flytande naturgas och biogas. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med direktivet om 

bränslekvalitet, fastställa ett nytt intensitetsmål för växthusgaser under bränslens livscykel 

inom transportsektorn för att främja flytande naturgas och biogas vars koldioxidintensitet 

under livscykeln är lägre än de konventionella bränslenas. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter samråd med berörda intressenter, 

utvärdera möjligheten att, med koppling till förordning nr 443/2009 som fastställer krav 

avseende koldioxidutsläppet av för nya personbilar, upprätta en koldioxidekvivalent för 

kolväteutsläppen, särskilt i syfte att informera konsumenter. 

17. Europaparlamentet konstaterar att en snabb ökning (på ca 50 %) av den globala tillgången 

på flytande naturgas under de närmaste åren – och de prissänkningar som blir följden – 

skapar betydande möjligheter för EU, särskilt när det gäller försörjningstrygghet och 

resiliens inom gassektorn. 

18. Europaparlamentet uppmanar EU att fullborda den inre marknaden för gas, så att man 

sänder rätt prissignaler – både för att locka LNG dit den behövs och för att möjliggöra de 

nödvändiga investeringarna i infrastruktur. 

19. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sitt samarbete med internationella partner för att 

främja fria, likvida och transparenta globala LNG-marknader. 

20. Europaparlamentet betonar att en gränsöverskridande tillgång till flytande naturgas även 

behöver möjliggöras och lagringen av flytande naturgas därför ska baseras på en öppen 

och icke-diskriminerande avgiftsstruktur som medlemsstaterna gemensamt har kommit 

överens om. 

21. Europaparlamentet betonar betydelsen av LNG-infrastruktur i kust- och inlandshamnar för 

främjandet av multimodalitet, eftersom dessa kan användas av havsgående fartyg och 

fartyg i inlandssjöfart såväl som av de tunga fordon som sörjer för vidaretransporten på 

land av bränslet. Parlamentet uppmuntrar nationella och regionala aktörer att i nära 

samarbete främja en mångsidig användning av infrastrukturen och förbättra utnyttjandet 

av den. 

22. Europaparlamentet konstaterar att de nuvarande LNG-terminalerna inte är optimalt 

fördelade över EU. Kusthamnar spelar en viktig roll för att optimera fördelningen av LNG 

över EU genom att fungera som LNG-nav. Det bör inrättas en långsiktig och stabil 

finansiell ram och kontinuerliga finansieringsmöjligheter genom Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi), Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och dess 

synergier mellan transport- och energisektorn, sjömotorvägar, Horisont 2020, europeiska 

struktur- och investeringsfonder och Europeiska investeringsbanken. 

23. Europaparlamentet betonar att förordningen om transeuropeiska energinät tillsammans 

med fonden för ett sammanlänkat Europa utgör en lämplig politisk ram för stöd av även 

gasinfrastrukturen i EU, inklusive vad gäller överföring, LNG-terminaler och lagring, 

vilket avsevärt underlättar identifiering av projekt som behövs i EU och att säkerställa att 
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de genomförs. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 

fastställa gaslagringsanläggningar av regional betydelse och att säkerställa finansiellt stöd 

för att främja den effektivaste uppbyggnaden och användningen av infrastruktur eller i tid 

förbättra befintlig kapacitet. 

25. Europaparlamentet anser att principen om geografisk balans bör beaktas vid val av den 

framtida platsen för nya LNG-terminaler eller modernisering/kapacitetsökning av 

befintliga LNG-terminaler som mottar EU-stöd. Parlamentet betonar att man bör 

undersöka alla ekonomiska argument för nya terminaler och att de kostnadseffektivaste 

lösningarna bör antas, för att ge alla medlemsstater möjlighet att dra nytta av tillträdet till 

de internationella LNG-marknaderna, antingen direkt eller via andra medlemsstater. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram 

kostnadseffektiva, miljömässigt hållbara lösningar för distributionen och lagringen av 

flytande naturgas i EU, särskilt i de yttersta randområdena, och för tillräcklig finansiering 

för att säkerställa överkomliga priser för slutanvändarna. Parlamentet betonar behovet av 

att se på alla befintliga lösningar för lagring och distribution av LNG i framför allt 

öregioner, inklusive lösningar såsom virtuella gasledningar, småskaliga infrastrukturer 

eller användning av fartyg som transporterar flytande naturgas, med beaktande av den 

möjliga utvecklingen när det gäller efterfrågan på detta bränsle. 

27. Europaparlamentet betonar att strategin också bör inkludera användningen av flytande 

naturgas som ett alternativ till utveckling av infrastruktur för överföring och distribution 

av gas i områden där detta för nuvarande inte är kostnadseffektivt. Små LNG-

installationer kan utgöra den optimala infrastrukturen för att öka användningen av 

naturgas i områden där investeringar i gasinfrastruktur är olönsamma, inklusive för att öka 

användningen av gas för att alstra värme och därmed bromsa utsläppen från lågt belägna 

källor. 

28. Europaparlamentet betonar att investering i LNG eller gasinfrastruktur bör undvika risken 

för teknologisk inlåsning eller strandade tillgångar i förhållande till infrastruktur för 

fossila bränslen. Parlamentet betonar behovet av att bedöma alternativ till LNG-

försörjning, regionala alternativ och miljömässigt hållbara lösningar och att främja den 

effektivaste användningen av befintliga LNG-terminaler med ett gränsöverskridande 

perspektiv. Man bör prioritera marknadsbaserade lösningar som motsvarar verklig 

efterfrågan på gas och vidareutveckling/ökning av sammanlänkningarna. 

29. Europaparlamentet betonar vikten av regionalt samarbete när nya LNG-terminaler anläggs 

och understryker att medlemsstater som ligger vid kusten bör samarbeta nära med kustlösa 

stater. Parlamentet betonar i det avseendet att en optimal användning av de väst-östliga 

och nord-sydliga korridorerna med förbättrat reversibelt flöde skulle kunna möjliggöra 

LNG-transport i länder som inte har direkt tillgång till en återförgasningsterminal. 

30. Europaparlamentet ber kommissionen, att tillsammans med medlemsstaterna och deras 

regioner, skapa ett gemensamt projekt för ”LNG Blue Corridors for Islands” (LNG blå 

korridorer för öar) för sjöfartssektorn, inklusive hamnarna som ingår i TEN-T:s 

övergripande nät för att etablera de nödvändiga LNG-infrastrukturerna och koppla det 

nätet till TEN-T-stomnätet. 
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31. Europaparlamentet uppmanar till ett snabbt genomförande av de nyckelprojekt av 

gemensamt intresse som redan fastställts, särskilt de som säkerställer integreringen av 

Iberiska halvöns gasmarknad med resten av Europa. 

32. Europaparlamentet välkomnar det faktum att viktiga LNG-projekt (t.ex. den nord-sydliga 

korridoren) definieras som projekt av gemensamt intresse. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fullt ut inkludera Balkanländerna vid planeringen av ytterligare 

byggnad av gasledningar och TEN-E-nätet för att säkerställa en nyckelroll för EU:s 

energisektor i regionen. 

33. Europaparlamentet understryker Svartahavsområdets betydelse för medlemsstaternas 

försörjningstrygghet, då det är ett område som har en allt större potential för utvecklingen 

av ytterligare LNG-projekt i syfte att transportera naturgas från området kring Kaspiska 

havet till Europa. 

34. Europaparlamentet understryker vikten av att vidare bygga ut gasförsörjningens 

infrastruktur från gaskorridoren i östra Medelhavet och utforska möjligheten att utveckla 

dess kapacitet att bli ett LNG-terminalnav för medlemsländerna kring Medelhavet. 

  



 

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

SV 

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 1.9.2016    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

38 

5 

0 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, 

Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania 

González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 

Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, 

Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, 

Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz 

Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, 

Jozo Radoš, Henna Virkkunen 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Urszula Krupa 

 
 


