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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de EU-strategie voor vloeibaar aardgas (LNG) en gasopslag een onderdeel 

vormt van de energie-unie, die tot doel heeft uiting te geven aan het streven van de EU om 

snel over te stappen op een duurzaam, veilig en concurrerend energiesysteem, en ook niet 

langer afhankelijk te zijn van externe gasleveranciers; benadrukt dat het een van de 

doelstellingen van de energie-unie is om de EU wereldleider op het gebied van 

hernieuwbare energie te maken; 

2. wijst erop dat de bestaande LNG-infrastructuur in de EU sterk wordt onderbenut (in 2014 

werd slechts 46 % van de gasinvoerleidingen en 32 % van de LNG-terminals benut) en dat 

de vraag naar gas in de EU steeds wordt overschat; benadrukt derhalve dat de planning 

voor de gasinfrastructuur gebaseerd moet zijn op een afnemende vraag naar gas; 

3. herinnert eraan dat energiearmoede ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft en dat 

naar schatting meer dan 10 % van de bevolking van de EU hier last van ondervindt; 

4. benadrukt dat de Europese Unie en haar lidstaten in de eerste plaats op hun hernieuwbare 

energiebronnen en de verbetering van hun energie-efficiëntie moeten focussen en zo veel 

mogelijk hun hernieuwbare productiecapaciteit moeten benutten door de investeringen in 

deze sectoren te versnellen; vestigt de aandacht op het potentieel van de 

power-to-gas-technologie om hernieuwbare energie op te slaan en deze bruikbaar te 

maken als koolstofneutraal gas voor vervoer, verwarming en energieopwekking; 

5. onderstreept dat dit niet mag beletten dat er pogingen worden ondernomen om 

meerwaarde te halen uit andere segmenten van de energiemarkten, zoals LNG, mits dit op 

duurzame wijze gebeurt, met volledige inachtneming van de EU-beginselen inzake 

milieubescherming, en met name de doelstellingen inzake (grond)waterbescherming, 

bescherming van het mariene milieu en natuurbehoud, en de Overeenkomst van Parijs, en 

de uitstoot van methaan daarbij zo veel mogelijk wordt teruggedrongen; 

6. wijst erop dat de interoperabiliteit van LNG-infrastructuur en de toeleveringsketen voor 

biogas en gas uit biomassa moet worden bevorderd, mits die toegang permanent 

verenigbaar is met de relevante technische voorschriften en veiligheidsnormen; dringt er 

bij de lidstaten op aan de lokale productie van biogas volledig te benutten; 

7. legt de nadruk op milieuvriendelijke en sociaal duurzame methoden voor de winning van 

aardgas; 

8. stipt aan dat de binnenlandse productie van de EU de komende decennia zal blijven dalen 

en dat een grotere diversificatie van de aardgasvoorziening in de EU dan ook een 

belangrijke doelstelling blijft om de afnemerlanden meer leveringszekerheid te bieden, 

maar onderstreept dat dit een oplossing op korte en middellange termijn is en een 

aanvulling op en ondersteuning van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, rekening 

houdend met het Europese engagement om de doelstellingen van de Overeenkomst van 
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Parijs te verwezenlijken; is van mening dat aardgas alleen een overgangsrol kan spelen en 

dat de geleidelijke afschaffing van de subsidies voor fossiele energie en een volledige 

overschakeling van aardgas naar hernieuwbare energiebronnen op de middellange termijn 

noodzakelijk zijn; 

9. wijst erop dat de vraag naar gas in de EU de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald, deels 

vanwege de economische crisis maar ook door een structurele verschuiving in de vraag 

naar gas dankzij de succesvolle tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie; 

10. beklemtoont dat er effectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd in verband met de 

toegevoegde waarde van de bouw van nieuwe transport- en opslaginfrastructuur voor 

LNG; verzoekt de Commissie en de lidstaten om steun en prikkels te geven met het oog 

op een efficiënter en veiliger gebruik van de bestaande opslaginfrastructuur, met inbegrip 

van gasopslag; wijst erop dat nieuwe investeringen moeten worden toegespitst op 

gebieden met een geringe mate van interconnectie of op de bevoorrading van de 

kwetsbaarste lidstaten; herinnert aan het potentieel van de productie van hernieuwbaar 

aardgas door anaerobe vergisting, met nadruk op de productie van gas uit rioolwater, 

landbouw- en organisch afval; benadrukt dat nieuwe besluiten over investeringen in 

gasinfrastructuur niet tot de afhankelijkheid van infrastructuur voor fossiele brandstoffen 

mogen leiden en kapitaalvernietiging moeten voorkomen; 

11. beklemtoont dat er meer nationale en regionale samenwerking nodig is om de 

multifunctionaliteit, exploiteerbaarheid en doeltreffendheid van de LNG-infrastructuur te 

verbeteren en overcapaciteit te voorkomen; dringt aan op herziene vraagbeoordelingen en 

merkt op dat met elektriciteitsinterconnecties of het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen, in combinatie met maatregelen inzake energie-efficiëntie, dezelfde 

resultaten kunnen worden behaald als met nieuwe ontwikkelingen in verband met 

LNG-infrastructuur; 

12. herinnert er in het licht van de klimaatcrisis aan dat de EU moet zoeken naar manieren om 

het aardolieverbruik te verminderen; is van mening dat de EU, voordat zij haar 

doelstelling kan bereiken om alleen nog maar hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, 

ook aardgas moet overwegen als alternatief voor steenkool en aardolie zodat Europa zijn 

klimaatdoelstellingen kan halen; benadrukt dat andere brandstoffen en technologieën een 

rol kunnen spelen in de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, maar dat de EU een 

overgang op de korte termijn moet steunen; stipt echter aan dat het gevaar van een al te 

grote afhankelijkheid van aardgas alleen kan worden tegengegaan door op grotere schaal 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen; herinnert eraan dat in de meeste 

gevallen intensiever gebruik van aardgas wedijvert met investeringen in hernieuwbare 

energie; 

13. benadrukt dat projecten van gemeenschappelijk belang waardoor ontbrekende 

infrastructuur wordt aangelegd voorrang moeten krijgen om ervoor te zorgen dat gebieden 

niet langer geïsoleerd zijn op energiegebied en niet langer afhankelijk zijn van één 

toeleverancier; wijst in dit verband op prioritaire geografische gebieden zoals de Baltische 

regio, het Iberisch Schiereiland en Zuidoost-Europa, alsook bepaalde eilandgebieden; stipt 

aan dat bij EU-financieringsinstrumenten als het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, het Europees Fonds 
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voor regionale ontwikkeling en EIB-financiering de voorrang moet uitgaan naar dergelijke 

projecten van gemeenschappelijk belang; 

14. benadrukt dat de geologische gasopslagfaciliteiten moeten worden beoordeeld in een 

transparant proces waar de plaatselijke gemeenschappen bij worden betrokken; 

15. wijst erop dat waar de huidige LNG-receptie- en opslagcapaciteit onderbenut is, voorrang 

moet worden gegeven aan investeringen in grensoverschrijdende interconnectie waardoor 

die capaciteit optimaal kan worden benut, en dat de regelgevings- en fiscale obstakels 

moeten worden weggenomen voordat investeringen in nieuwe capaciteit in aangrenzende 

lidstaten worden ondersteund; 

16. vestigt de aandacht op de onherstelbare milieuschade die uit aardolie verkregen 

scheepsbrandstoffen en hun uitstoot in de oceanen, de poolgebieden en het Arctisch 

gebied veroorzaken, en wijst op het potentieel dat de overschakeling op LNG biedt voor 

het koolstofarm maken van het zeevervoer en vrachtwagens ten opzichte van de 

brandstoffen die nu het vaakst worden gebruikt, en onderstreept dat een grootschaliger 

gebruik van LNG in het goederenvervoer zou kunnen bijdragen tot een vermindering van 

de mondiale CO2-uitstoot; merkt op dat om te beoordelen of de uitstoot van 

broeikasgassen kan worden verminderd en de gevolgen voor het milieu kunnen worden 

beperkt, er rekening moet worden gehouden met de gehele levenscyclus, met inbegrip van 

methaanlekken en de gevolgen van het winningsproces; steunt in dit opzicht de 

doelstellingen van Richtlijn 2014/94/EU en de totstandbrenging van een geharmoniseerd 

regelgevings- en standaardisatiekader dat het gebruik van LNG in de scheepvaart en 

vrachtwagens stimuleert; benadrukt het belang van vlootvernieuwing om de 

energieovergang naar LNG en hernieuwbare energie te bewerkstelligen; verzoekt de 

Commissie middelen ter beschikking te stellen om Europese projecten hiertoe te 

ondersteunen; 

17. dringt aan op de ontwikkeling van zeeroutes, met name langs de Azoren, die gezien hun 

geografische ligging als centraal LNG-tankstation voor de trans-Atlantische routes zouden 

kunnen dienen; verzoekt de Commissie middelen ter beschikking te stellen om Europese 

projecten hiertoe te ondersteunen; 

18. wijst erop dat aan de winning van schaliegas door middel van fracking ernstige en 

grensoverschrijdende gevolgen voor het klimaat, het milieu en de volksgezondheid 

verbonden zijn, met name in het dichtbevolkte Europa; beklemtoont dat de normen die in 

de EU gelden, ook moeten gelden voor ingevoerd LNG; erkent echter dat 

schaliegasexploratie een aangelegenheid is die onder de bevoegdheid van de lidstaten valt; 

benadrukt in dit verband dat er een geharmoniseerd EU-kader betreffende 

frackingactiviteiten moet komen; 

19. wijst erop dat de opslag van LNG en aardgas moet gebeuren volgens moderne 

veiligheidseisen; dit betekent onder meer een constante monitoring van de lucht boven de 

opslagfaciliteiten en, waar opslag in de ondergrond plaatsvindt, van de ondergrond van 

maaiveld tot de diepe ondergrond; dit moet bijdragen aan een duurzame en veilige opslag; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan voor strategieën te zorgen om faciliteiten 

te ondersteunen die in de toekomst gebruikt kunnen worden om de distributie en opslag 

van hernieuwbaar aardgas te beheren. 
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